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A OUTRA FACE DA CIDADE
O interior de quarteirão habitado

Vila Rodrigues

A vila Rodrigues, que data de 1902 está inserida num quarteirão na zona da

Penha de França, em Lisboa. Esta vila foi construída para alojar uma comunidade

de trabalhadores operários e respectivas famílias. É um exemplo de habitação

colectiva construída no interior de um quarteirão não planeado, de dimensões

generosas, cerca de 4.000 m2 e que alberga sobretudo habitação com algum

comércio local. O acesso a este conjunto é feito lateralmente, por um portão,

(característica comum às vilas na generalidade). A vila assume a forma de “U”, que

é dada pelos 3 blocos habitacionais diferentes entre si, e que encerram um pátio

em 3 frentes. A única frente aberta é a que concretiza o acesso, antecedido por solo

"baldio" por entre os prédios da fachada. As habitações tem acesso directamente

pelo pátio comum, no piso térreo, e no primeiro piso o acesso faz-se por meio de

corredores exteriores, de estrutura metálica, aos quais se acede por escadas.

Existem também ligações aéreas entre os corredores sobre o pátio principal.

Actualmente a vila conserva ainda as características arquitectónicas e

sociológicas, a identidade de comunidade está ainda presente, talvez resultado da

própria localização e concepção arquitectonica.

Vila Luz

Situada em arroios é mais um belíssimo exemplo da habitação operária em

interior de quarteirão. Inserida num quarteirão fortemente ocupado por outro tipo de

edificações implantadas ao acaso, ganha espaço comum de qualidade através do

pátio central. As habitações dispostas em torno desse pátio acedem-se, como no

caso anterior, por escadas e corredores exteriores. O acesso ao interior do

quarteirão, nomeadamente ao pátio da vila, é feito por um estreito corredor, que liga

pátio e rua, e permite também o acesso a outros edícios que igualmente ocupam o

interior de quarteirão. Da via pública apenas se reconhece este recanto através da

placa que indica o nome da vila, outra característica comum às várias vilas

existentes.
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