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A Casa de António Patrício, edifício
de habitação unifamiliar do início do
século XX localizado no Porto, está
integrada num conjunto de três casas
iguais e insere-se num lote estreito e
comprido. O edifício apresenta uma
organização típica da casa burguesa
portuense do início do século XX, com
três pisos, duas frentes e jardim nas
traseiras, sendo os dois pisos superiores
destinados ao uso diário e interligados
entre si através de uma escada central,
e com o piso em cave destinado a um
uso mais técnico, com acesso através de
uma escada secundária.

Caracterização Construtiva
O Atelier in.vitro foi responsável pelo projecto
de arquitectura no âmbito da reabilitação do
edifício. Apesar do razoável estado de conservação em que o edifício se encontrava
e das características arquitectónicas que
importava preservar, alguns dos elementos
construtivos tinham sofrido alterações que os
descaracterizavam e tornavam necessária a
sua intervenção. Procurou-se reabilitar os
elementos construtivos existentes e intervir
pontualmente nas zonas mais degradadas
e descaracterizadas, utilizando soluções
baseadas em materiais e técnicas tradicionais, minimizando o impacto no edifício,
preservando e valorizando as suas características originais e respondendo ao pretendido pelos proprietários. A introdução de novas
infra-estruturas, nomeadamente hidráulicas,
eléctricas, de telecomunicações e de climatização, importantes para melhorar os níveis
de conforto e de segurança do edifício, foi
pensada de forma a colidir o menos possível
com os elementos construtivos existentes.

Com estes objectivos em mente, o projecto
de arquitectura teve como base uma análise
detalhada às pré-existências e um trabalho
prévio de inspecção e diagnóstico estrutural
realizado pelo NCREP, que envolveu a consulta de elementos de arquivo, a inspecção
visual e a realização de sondagens e de
ensaios in situ não destrutivos.
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1 e 2 | Fachada Principal – Depois e Antes.
© Atelier in.vitro, NCREP e José Campos
Architectural Photography

Em consequência da reabilitação realizada, com particular atenção às pré-existências, o Atelier in.vitro foi distinguido com o
Prémio Nuno Teotónio Pereira 2019, promovido pelo IHRU, na categoria de Edifícios
Habitacionais, e com o Prémio Nacional de
Reabilitação Urbana 2019, promovido pela
Vida Imobiliária, e apoiado pelo GECoRPA,
na categoria Melhor Intervenção Inferior
a 1000m2, tendo ainda recebido Menções
Honrosas nas categorias Cidade do Porto e
Residencial neste último prémio.
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3 | Projecto
de arquitectura.

Peças desenhadas.























francas para o logradouro, de forma a conferir-lhe um carácter mais nobre. Também o
o razoável estado acesso interior a este piso, bastante degra Tendo em consideração

de conservação da Casa de António Patrício dado e com um carácter mais secundário, foi



e as
características arquitectónicas
que  alterado,
dando lugar a uma escada interior
importava preservar, o carácter de restauro metálica constituída por uma única chapa



foi levado ao limite, optando-se
pela pre- de aço pintada de branco que se desdobra
servação da grande maioria dos elementos e liga os dois pisos, agarrando-se ao piso





construtivos.
superior
através de um ripado em madeira,



também pintado de branco. As paredes de
O piso -1, em pior estado de conservação, alvenaria de pedra foram também caiadas de

e com uma relação directa com o jardim  branco,
contrastando com os pilares em ferro


que se pretendia potenciar, foi alvo de uma fundido instalados no centro do espaço, em
maior 
transformação em termos
de elemen- substituição
dos pilares em 
betão existentes,


tos construtivos e de organização espacial. bastante degradados.
Neste piso assumiu-se uma linguagem mais Nos dois pisos superiores, piso térreo e 1º
contemporânea através da criação de um piso, que mantiveram o uso original, salas e
espaço único, amplo, com aberturas mais quartos, respectivamente, a intervenção foi








Intervenção de Reabilitação
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pontual, decorrente de necessidades específicas, optando-se pela preservação de tectos, soalhos e carpintarias interiores. Nas
instalações sanitárias e na cozinha procurou-se adoptar materiais de revestimento compatíveis com os existentes, como a marmorite, de forma a manter alguma continuidade
entre os espaços. A organização interior
manteve-se com ligeiras alterações no sentido de adaptar a casa às novas exigências.
Refere-se em particular a abertura de um
vão em arco entre dois compartimentos, de
forma a materializar a actual Sala Comum.
A fachada principal, integrada num conjunto
de três casas construídas em simultâneo, foi
reabilitada, com a consolidação dos azulejos existentes. A fachada posterior, que se
encontrava em mau estado de conservação
e que tinha sofrido muitas alterações ao
nível do sistema construtivo e da dimensão
e localização dos vãos, teve de ser substituída por uma nova fachada em estrutura
de madeira, repondo os materiais e alinhamentos originais, com a aplicação de chapa
ondulada na zona central, rebocando com
uma argamassa à base de cal o volume lateral em alvenaria de pedra correspondente às
instalações sanitárias e Cozinha. Em ambas

as fachadas, as janelas, que se encontravam
num estado de conservação muito precário,
foram substituídas por réplicas em madeira, melhorando o comportamento térmico e
acústico do edifício.
A relação com o jardim a partir do piso 0,
através de uma escada exterior de tiro em
betão, construída em data incerta, mas seguramente posterior à construção original, foi
também alvo de transformação e deu lugar
a uma nova escada em estrutura metálica
com degraus revestidos a madeira e guarda
metálica em rede, inspirada nos desenhos
originais da fachada.
Relativamente aos elementos estruturais,
a intervenção foi pontual. As paredes de
alvenaria de pedra foram consolidadas com
argamassas à base de cal. O vigamento dos
pavimentos foi integralmente mantido, sendo
realizados apenas reforços estruturais em
zonas específicas. A cobertura, que apresentava uma maior degradação associada
a ataques de insectos e fungos xilófagos, foi
alvo de substituições pontuais e de reforço
de elementos de madeira. Todos os elementos estruturais de madeira receberam um tratamento contra insectos e fungos xilófagos.

4 | Fachada tardoz– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José Campos
Architectural Photography

A introdução das novas infra-estruturas,
nomeadamente hidráulicas, eléctricas, de
telecomunicações e de climatização, foi pensada de forma a colidir o menos possível
com os elementos construtivos existentes.
Na cave, espaço com um carácter mais
técnico, as infra-estruturas foram instaladas
pelo exterior.
Relativamente aos elementos construtivos
de revestimento, os soalhos em madeira
de pinho foram integralmente reabilitados,
sendo executados enxertos pontuais. O
estuque dos tectos foi restaurado, sendo as
fissuras colmatadas e os elementos decorativos tratados. Por sua vez, as carpintarias
interiores, tais como rodapés, vãos, portadas, guardas das escadas, etc. foram também reabilitadas. Os mosaicos hidráulicos
foram reabilitados e consolidados. De forma
a melhorar o comportamento da cobertura,
foi instalado isolamento térmico e uma tela
permeável ao vapor e impermeável à água.
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5 | Vestíbulo de entrada
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
6 | Vestíbulo de circulação _1/2
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
7 | Vestíbulo de circulação _2/2
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
8 | Sala comum – Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
9 | Varanda, piso 0 – Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
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10 | Cozinha, piso 0 – Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José
Campos Architectural Photography
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11 | Caixa de Escadas, piso 1
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e
José Campos Architectural
Photography
12 | Quarto-de-banho, piso 1
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e
José Campos Architectural
Photography
13 | Varanda, piso 1
– Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e
José Campos Architectural
Photography
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14
14 | Cave, piso -1 – Antes.
© Atelier in.vitro, NCREP e José Campos
Architectural Photography
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15
15 | Cave, piso -1 – Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José Campos
Architectural Photography
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16 | Cave, piso -1 – Antes e Depois.
© Atelier in.vitro, NCREP e José Campos
Architectural Photography

As opções de projecto da Casa de António
Patrício tiveram como base o respeito e
a valorização das pré-existências, com as
consequentes mais-valias em termos patrimoniais e financeiros. A manutenção da
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

Arquitectura Atelier in.vitro (Joana Leandro Vasconcelos com colaboração de Mafalda Cabeleira)
Especialidades NCREP, Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, Lda.
e DAJ Engenheiros Associados, Lda.
Construção FL Construções (Cobertura) e Coeng Construção
Fotografia José Campos Architectural Photography
Área de construção 317 m2
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