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O Atelier in.vitro foi responsável pelo projecto de 
arquitectura no âmbito da reabilitação da Casa da 
Boavista, edifício de habitação unifamiliar do início 
do século XX localizado na cidade do Porto. O edifício, 
de quatro pisos, encontrava-se em bom estado de 
conservação e possuía características construtivas e 
arquitectónicas que importava preservar. 
Nesse sentido, as opções arquitectónicas tiveram como 
base o respeito e a valorização das pré-existências, com 
as consequentes mais-valias em termos patrimoniais 
e financeiros. A manutenção da grande maioria dos 
elementos construtivos, tanto de carácter estrutural 
como de revestimento, para além de resultar na 
significativa valorização do edifício em termos 
patrimoniais e arquitectónicos, permitiu concretizar 
uma intervenção de reabilitação com custos e tempos 
de intervenção consideravelmente mais reduzidos.  
Com esse objectivo, o projecto de arquitectura 
teve como base um trabalho prévio de inspecção e 
diagnóstico estrutural realizado pelo NCREP, 
gabinete também responsável pelos projectos 
de especialidades de engenharia do edifício.  
Em consequência da reabilitação realizada, com 
particular atenção às pré-existências, o Atelier in.vitro 
foi distinguido com o Prémio João de Almada 2017, 
promovido pela Câmara Municipal do Porto, na 
categoria Residencial.
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Sinopse histórica e 
caracterização construtiva 

A Casa da Boavista foi construída em 1915 
por José Marques Pinto, na “Rua Particular 
que vai da Avenida da Boavista à Travessa 
de António Patrício”, integrando um conjun-
to de cinco casas iguais. À semelhança da 
grande maioria das construções da época, 
foi construída num lote estreito e comprido, 
com quatro pisos, duas frentes e jardim nas 

1 | Planta topográfica da 
autoria de Júlio António Vieira 

da Silva Pinto e Alberto Sá 
Correia, agente técnico de 

engenharia (1908).

traseiras. No piso inferior, com acesso ao jar-
dim, situam-se a cozinha, sala de jantar e 
zona técnica; no piso 0, correspondente à 
entrada principal, situam-se duas salas de 
estar; no piso 1 situam-se os quartos e no 
piso 2, correspondente ao sótão, existem 
três compartimentos mais técnicos. Na fa-
chada posterior, como era habitual, encon-
tram-se as instalações sanitárias, embora no 
piso dos quartos existisse uma outra instala-
ção sanitária com banheira e lavatório.
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1 | Peças desenhadas do 
projecto de arquitectura 

original (Arquivo Histórico 
Municipal do Porto).

2 |  Peças desenhadas do 
projecto de arquitectura da 
intervenção de reabilitação 

(Atelier in.vitro).
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A pesquisa realizada no Arquivo Histórico 
Municipal do Porto permitiu complementar 
alguma da informação recolhida na fase de 
inspecção e diagnóstico estrutural do edifício, 
em particular no que diz respeito às soluções 
construtivas e aos materiais utilizados na 
construção. “As paredes e respectivas fun-
dações são em alvenaria de pedra com arga-
massa de saibro e cal, sendo asfaltadas para 
incrementar a sua impermeabilização. Nas 
cantarias dos vãos foi usado granito lavrado, 
sendo as guardas das janelas em ferro forja-
do.” A memória descritiva denotava ainda um 
conjunto de cuidados no que diz respeito a 
sistemas construtivos, como são exemplo a 
caixa-de-ar existente no piso -1, na zona de 
pavimento em madeira, “com 0,70 m de altura 
e os ventiladores necessários”, e a chaminé 
em tijolo maciço “afastada das madeiras de 
pelo menos 0,20 m”. Verificaram-se, ainda 
assim, algumas diferenças entre o projecto e 
o construído, nomeadamente a configuração 
de alguns compartimentos e o tipo de madeira 
utilizada na construção. Segundo a memória, 
as madeiras a utilizar seriam o pinho e o cas-
tanho. No entanto, os elementos em madeira 
da casa, nomeadamente vigamento, soalho 
e carpintarias, são em madeira de pinho, 
nacional (Pinus Pinaster) ou nórdico (Pinus 
Sylvestris).

Nos anos 40 do século XX, o edifício sofreu 
uma intervenção na fachada posterior, tendo 
sido demolida a parede de tabique que mate-
rializava a fachada, provavelmente revestida 
a soletos de ardósia ou a chapa ondulada, e 
construída uma nova parede em alvenaria de 
tijolo rebocada. Esta alteração foi acompanha-
da pela substituição do pavimento em madeira 
da varanda fechada por um pavimento em 
betão armado revestido a marmorite. Esta terá 

sido a única alteração de maior dimensão nos 
elementos construtivos da casa.

O edifício foi adquirido em 2014, tendo sido até 
essa data utilizado de forma contínua e, acima 
de tudo, mantido e conservado cuidadosamen-
te. Apenas esse facto permitiu que, à data do 
projecto, o edifício se encontrasse em bom 
estado de conservação, possuindo a maioria 
das características construtivas e arquitectóni-
cas originais. Nesse sentido, e como se referi-
rá no ponto seguinte, o carácter de restauro foi 
levado ao limite, optando-se pela preservação 
dos vários elementos construtivos da casa.

Inspecção e 
diagnóstico estrutural

Previamente à elaboração dos projectos de ar-
quitectura e de estabilidade, foi realizada uma 
inspecção e diagnóstico estrutural do edifí-
cio, com o objectivo de avaliar o estado de 
conservação e a necessidade de intervenção 
estrutural.

Para além de uma inspecção visual, foi rea-
lizada uma campanha de ensaios in situ não 
destrutivos e sondagens. Esta campanha 
procurou não danificar os elementos constru-
tivos, tendo-se recorrido em particular à acção 
conjunta de dois instrumentos de ensaio não 
destrutivo para analisar as vigas de madeira 
dos pavimentos: o detector de metais e o 
resistógrafo. O primeiro para identificar os 
alinhamentos das vigas e o segundo para 
analisar a integridade das vigas e estimar 
a sua secção útil. Com os ensaios foi pos-
sível concluir que as vigas de madeira dos 
pavimentos se encontravam em bom esta-
do de conservação, existindo degradações 
superficiais em alguns elementos devido à 

entrada de água e ao consequente ataque 
de insectos e fungos xilófagos. Foi também 
utilizado o higrómetro para análise do teor em 
água da madeira e do potencial de ataques de 
insectos e fungos xilófagos, e acelerómetros, 
para análise das frequências de vibração dos 
pavimentos de madeira.

Através da inspecção concluiu-se que a 
estrutura da cobertura, que se encontra-
va acessível directamente, apresentava de 
igual modo um bom estado de conservação. 
Relativamente às paredes, tanto as de alve-
naria de pedra das fachadas e das empe-
nas, como as de tabique interiores, e que 
desempenham também funções estruturais, 
encontravam-se também em bom estado de 
conservação, necessitando apenas de inter-
venções de consolidação pontuais.

As opções de intervenção

Tendo em consideração o bom estado de con-
servação da Casa da Boavista e as caracterís-
ticas construtivas e ornamentais que importava 
preservar, o carácter de restauro foi levado ao 
limite, optando-se pela preservação de tectos, 
soalhos, carpintarias interiores e exteriores, 
revestimentos cerâmicos e algumas peças sani-
tárias.

A organização interior manteve-se com ligeiras 
alterações no sentido de adaptar a casa às 
novas exigências. Referem-se em particular: a 
junção de dois compartimentos na zona poste-
rior do piso 0 para criar a sala de estar; o apro-
veitamento de duas zonas no sótão que se 
encontravam encerradas desde a construção 
da casa; a adaptação da instalação sanitária 
principal e a criação de duas novas instalações 
sanitárias; a concepção de uma nova cozinha 
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3 | Fotografias.
Antes. © Atelier in.vitro e NCREP 
Depois.© José Campos Architectural 
Photography

a) fachada principal; 
b) fachada tardoz; 
c) vestíbulo de entrada; 
d) caixa de escadas, piso 0; 
e) sala de estar; 
f) varanda, piso 0; 
g) lavabo social;
h) caixa de escadas 
e vestíbulo, piso -1.
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com mobiliário dos anos 50, e com um pas-
sa-pratos para a sala de jantar, no lugar da 
cozinha original, praticamente inexistente.

A fachada principal, integrada num conjunto 
de cinco casas construídas em simultâneo, foi 
reabilitada, com a consolidação dos azulejos 
biselados tão típicos desta época e com o 
restauro dos caixilhos originais em madeira 
com vidro soprado. Na fachada posterior, que já 
tinha sido alvo de uma alteração nos anos 40 do 
século XX, e que apresentava focos de humi-
dade, foram repostos os materiais e alinha-
mentos originais, com a aplicação de soletos 
de ardósia na zona central, rebocando o 
volume lateral em alvenaria de pedra corres-
pondente às instalações sanitárias. As janelas 
de guilhotina existentes foram preservadas e 
o conjunto foi reforçado com a instalação de 
aros perimetrais em madeira. O revestimento 
em soletos de ardósia foi escolhido por ser 
um material de revestimento característico 
da casa burguesa do Porto e por se acreditar 
ter sido o revestimento original da parede de 
tabique que, entretanto, tinha sido demolida.

Relativamente aos elementos estruturais, a 
intervenção passou por trabalhos de carácter 
mais pontual. Em virtude do seu estado de 
conservação, o vigamento dos pavimentos 
foi integralmente mantido, sendo realizados 

apenas reforços estruturais em zonas especi-
ficas. Na cobertura, para além do tratamento 
dos elementos estruturais contra insectos e 
fungos xilófagos, foram substituídas algumas 
varas que se encontravam degradadas. As 
paredes de alvenaria de pedra foram reabilita-
das e consolidadas com argamassas à base 
de cal. As infra-estruturas eléctricas e hidráu-
licas, da época de construção do edifício, 
foram substituídas.

Relativamente aos elementos construtivos de 
revestimento, os soalhos em madeira de pinho 
foram integralmente reabilitados, sendo exe-
cutados enxertos pontuais. O estuque dos 
tectos foram restaurados, sendo as fissuras 
colmatadas e os elementos decorativos trata-
dos. Por sua vez, as carpintarias interiores, tais 
como rodapés, vãos, portadas, guardas das 
escadas, etc. foram também reabilitadas. Os 
mosaicos hidráulicos e os azulejos das insta-
lações sanitárias e de outros compartimentos, 
foram reabilitados e consolidados. Na cozinha 
e na zona técnica do piso -1 foi executado 
um novo pavimento em betonilha, para subs-
tituir os pavimentos existentes degradados. 
De forma a melhorar o comportamento da 
cobertura, foi instalada uma camada de isola-
mento térmico e uma tela permeável ao vapor 
e impermeável à água liquida. Foram ainda 
instalados três novos lanternins, em substi-

tuição dos existentes, para melhorar a ilumi-
nação natural dos espaços do sótão, tendo o 
lanternim principal, materializado originalmente 
por um conjunto de telhas de vidro, sido subs-
tituído por um novo lanternim constituído por 
cantoneiras metálicas.

Em suma, das obras de reabilitação realiza-
das resultou uma significativa melhoria das 
condições de uso, sem prejuízo do carácter 
da construção. A preservação e valorização 
das pré-existências contribuíram para que 
dois importantes pressupostos da interven-
ção, a economia e o tempo, se cumprissem, 
sem no entanto descurar forma e função. A 
obra foi realizada num prazo de seis meses 
e teve um custo de cerca de € 300,00 / m2. 
No final, o objecto sobrepôs-se ao projecto 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.
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3 | Fotografias. 
Antes. © Atelier in.vitro e NCREP 

Depois. © José Campos Architectural Photography
i) sala de jantar; 

j) cozinha;
k) acesso aos quartos; 

l) quarto 1; 
m) quarto de banho; 
n) acesso ao sótão; 

o) sótão.
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FICHA TÉCNICA

Arquitectura | Atelier in.vitro, Joana Leandro Vasconcelos

Inspecção, diagnóstico e especialidades | NCREP - 
Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património

Construção | CS Construtora

Fotografia | José Campos Architectural Photography

Área de construção | 300 m2




