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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Esta Memoria Descritiva e Justificativa é parte integrante do projeto de Arquitetura para a 

reabilitação de um conjunto de casas com frentes para a Rua da Cerca, nºs 9 a 17 e Rua 

Senhora da Luz, nºs 13 a 17, na Foz do Douro (Foz Velha) da cidade do Porto. 

 

A Foz Velha é um aglomerado constituído por casas construídas predominantemente nos 

séculos XVIII e XIX mas com origem num núcleo piscatório da época medieval, debruçado 

sobre a foz do Rio Douro e numa estreita relação com o Atlântico. Irrigada por uma complexa 

malha de pequenos arruamentos e caminhos, inspira muitos dos cidadãos do Grande Porto 

que recordam com saudade as idas até à Foz, a banhos, de carro elétrico, naquelas que eram 

as praias mais populares da região, muitas vezes instalando a família por toda a temporada 

balnear em casas alugadas. 

 

Hoje a Foz Velha é uma Zona Histórica classificada como “conjunto de interesse público”. 

O projeto propõe a construção de unidades de alojamento destinadas a residências e/ou ao 

arrendamento convencional ou turístico no âmbito dos programas de alojamento local. A Foz, 

não oferece ainda muitas soluções para o turismo, como acontece noutras zonas da cidade 

como a Baixa e a Zona Histórica. Talvez a explicação resida no facto de a Foz constituir a zona 

de maior valor imobiliário da cidade. É certo, porém, que a Foz possui todas as condições para 

atrair turistas, pela sua beleza intrínseca, pela quantidade e qualidade de equipamentos, 

restaurantes, espaços de diversão, pelo passeio marítimo e fluvial, mas também pela 

proximidade do mar e praias. Naturalmente que o projeto é influenciado por esse desígnio, 

constituindo-se assim, também, como um fator de afirmação da Foz, enquanto destino a ter 

em conta pelos muitos turistas que cada vez mais vem visitando esta nossa “mui nobre” e bela 

cidade do Porto. 

 

O projeto de arquitectura propõe uma abordagem consentânea com o que atras se refere e as 

exigências decorrentes da classificação atribuída. 

 

O edificado encontra-se, de um modo geral, em condições de grande precariedade e até 

degradação. A obra a realizar contemplará a recuperação e reabilitação de todos os elementos 

constituintes do edifício cujo valor patrimonial e histórico justifique, assegurando-se uma 

coerência formal e estética que tenha na devida conta o conjunto. Todos os anexos e 
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construções precárias dissonantes que ao longo dos anos foram sendo construídos serão 

removidos. A reconstrução de novos elementos arquitectónicos, obedecerá a técnicas 

construtivas actuais, mas compatíveis com as pré-existências, contribuindo sempre para um 

harmonioso funcionamento e valorização do conjunto.  

 

A malha urbana constitui por si só e no seu todo motivo de interesse e este edifício contribui 

para essa afirmação pela configuração orgânica na relação que estabelece com a rua. 

Assim, teremos uma obra que se desenvolverá em três tempos encadeados, designadamente: 

1. demolição de edificado precário dissonante e remoção de entulhos 

2. estabilização e consolidação do edificado pré-existente integrante do projeto 

3. construção do novo edificado em coerência com o pré-existente integrante do projeto 

 

A estabilização e consolidação do edificado pré-existente integrante do projeto constituem 

tarefas prioritárias como forma de estancar o processo de degradação em curso. Serão usadas 

as técnicas adequadas de acordo com o projeto de estabilidade. 

 

Na construção do novo edificado que se seguirá à estabilização e consolidação do pré-

existente, adotar-se-ão estruturas leves do tipo LSF (light steel framing) ou compatíveis.  

As paredes portantes serão construídas com o mesmo sistema, sendo seu revestimento, 

quando exteriores em ETICS (isolamento térmico pelo exterior).  

As paredes interiores serão em gesso cartonado com lã de rocha, assegurando-se os níveis de 

isolamento acústico regulamentares. 

As caixilharias exteriores serão em madeira, lacadas à cor branca, com vidro duplo. 

As cozinhas serão equipadas com placa vitrocerâmica, forno e exaustor.  

Todos os apartamentos terão pré-instalação para ar condicionado. 

Os acabamentos serão conforme o mapa de acabamentos. 

 

Porto, 19 de Dezembro de 2016 
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