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“O homem é um animal social, tende a viver em sociedade [...]
a cidade permite a associação entre os homens, permite-lhes uma
vida em comum estável [...].

A vida em comum existe, porque

existe

associa

qualquer

coisa

que

as

pessoas,

que

lhes

permite comunicar e encontrar-se. O nosso processo de vida física
implica outros processos de comunicação para lá da linguagem falada.”
Fernando Távora
in “Aula nº 7” na Casa das Artes, Porto 1993

Identidade e Memória subentende o “ser” do lugar e, atualmente, ainda é o conjunto das memórias desses lugares que nos fornece material suscetível de reintegrar
o indivíduo no coletivo urbano.
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À minha querida Avó
Ao Professor Francisco Barata

“Quantas vezes a memória
Para fingir que inda é gente,
Nos conta uma grande história
Em que ninguém está presente”
Fernando Pessoa

5

6

Agradecimentos
“Para todos os que me escutam aqui, sem distinção de categorias ou de
circunstâncias pessoais, deverá ficar claro que tenho estado, unicamente, a falar
de assuntos [de arquitectura] (...). Argumentaríeis talvez, com suposta
argúcia, se eu de vós esperasse opinião, que uma perpetuidade como esta de
nada irá já servir aos que morreram. Seria um argumento próprio de quem não
vê mais longe que a ponta do nariz. Em tal caso, e no caso, também, de eu achar
necessário responder, teria de explicar-vos que só de vida tenho estado a falar
aqui, e não de morte, e que, se isto não havíeis entendido antes, é porque nunca
sereis capazes de entender seja o que for.”1

1. Saramago, J. (2000). Todos os Nomes,
p. 207 e 208.

Era uma vez uma menina chamada João. A João era pequenina e adorava
sorrir. Tinha os olhos castanhos para uns, verdes para outros. A João usava cabelo
curto, fato de treino e gostava de jogar à bola. A João vivia numa casa pequena de
uma cidade grande. Acordava cedo para não perder um minuto do seu dia, ninguém compreendia. Um dia a João muda de casa. Vai para uma casa grande de
uma aldeia pequena. Na escola dos pequeninos a João não gostava de aprender,
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chumbou duas vezes.
Um dia, a João, aprende que se chama Maria. A Maria era

pe-

quenina e adorava sorrir. Tinha olhos castanhos para uns, verdes para outros. A Maria aprende a deixar crescer o cabelo, a usar saia e a ficar no banco. Aprende a acordar cedo para dar valor a cada minuto do seu dia,
ninguém compreendia. A Maria vai para a escola dos grandes e aprende a
olhar, a ver e a conhecer. Tem 8,1 no exame de Português. Não entra na Escola
pública. Vai para a escola privada.
Na escola aprende que se chama Maria João. A Maria João, de olhos castanhos para uns, verdes para outros, pequenina, que adorava sorrir, aprende a viver no
mundo dos grandes. A usar a roupa que mais gosta, saia num dia, fato de treino no
outro, a sentar-se quando é preciso e a levantar-se quando necessário. Na escola
privada aprende o valor dos números. Na Universidade Lusíada do Porto conhece
casas ricas por fora mas pobres por dentro, e casas pobres por fora mas ricas por
dentro. A Maria João muda para a Escola pública do Porto. Na Faup aprende o
valor da Arquitetura. Conhece casas cultas por fora mas ocultas por dentro, e casas
ocultas por fora mas cultas por dentro. No último ano a Maria João tem de escrever
um livro. Aprende a pedir ajuda. No departamento de Arquitetura da Universidade
de Coimbra encontrou ajuda. Em Coimbra conhece casas grandes por fora mas
pequenas por dentro e casas pequenas por fora mas grandes por dentro.
Aos 27 anos, a Maria João, ao terminar o curso na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, concluiu que há pessoas que fazem casas mas, também, há casas que fazem pessoas.
Hoje, a Maria João, de olhos castanhos para uns, verdes para outros, pequenina, de sorriso na cara, levantou-se, olhou para trás, consciente que não sabia
nada e reconhecendo que o caminho é em frente, disse: “Aprendi a aprender!”
A todas as casas que construiram a João, a Maria e a Maria João que existe
hoje, que a ensinaram a aprender e que fizeram com que a Identidade e Memória fosse
construída, o meu,
Eterno Obrigada.
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Resumo
A presente investigação pretende contribuir para o estudo da habitação
de promoção pública, na primeira metade do séc. XX, em Coimbra. Este tipo de
construções resulta das necessidades de habitação que se observavam por todo o
país, sendo as primeiras iniciativas estatais neste período.
Estas necessidades levaram o Estado a criar programas habitacionais
que visavam alojar a classe operária. Assim, iniciamos este trabalho pelo estudo
dos quatro programas que surgem com as políticas habitacionais: Programa de
Casas Económicas, Programa de Casas Desmontáveis, Programa de Casas para
Famílias Pobres e Programa de Casas de Renda Económica. Estes programas eram
caraterizados por compreenderem habitações unifamiliares com um pequeno
quintal e por criarem pequenos aglomerados urbanos fora dos núcleos das cidades.
De seguida, focamo-nos essencialmente no caso de Coimbra, no qual os
primeiros bairros de promoção pública levaram ao crescimento da cidade. Neste
sentido, houve a necessidade de inventariar todos os bairros afim de perceber até
que ponto os mesmos tiveram impacto na cidade.
Por último, apresentamos uma análise descritiva do caso de estudo do
Bairro Económico de Celas, para posteriormente fazer uma comparação no sentido
de entender as semelhanças que existem entre as tipologias de 1947 e as construídas
atualmente.
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Abstract
The present research aims to contribute to the study of housing for public
promotion, in the first half of the twentieth century, in Coimbra. This type of
housing results from the housings needs that were observed throughout the country,
being the first state iniciatives in this period.
These necessities led the state to create housing programs which were
intended to house the working class. Thus, we started this work by studying the
four programs that emerge with housing policies: Casas Económicas Program, Casas
Desmontáveis Program, Casa para Famílias Pobres Program and Casas de Renda Económica
Program. These programs were characterized by single-family housing with a small
yard and for small urban settlements outside towns.
Then, we focus mainly on the case of Coimbra, in which the first public
districts led to growth of the city. In this sence, it was necessary to inventory all the
districts, in order to perceive whither they had an impact on the city.
Finally, we present a descriptive analysis of the case study of the Bairro
Económico de Celas, in order to make a comparison in the sence of understanding the
similarities that exist between the typologies of 1947 and those built today.
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I Introdução

“Até ao momento anterior àquele em que começamos a escrever, temos à nossa disposição
o mundo – o que para cada um de nós constitui o mundo, uma soma de informações, de
experiências, de valores – o mundo dado em bloco, sem um antes nem um depois, o mundo
como memória individual e como potencialidade implícita; e nós pretendemos extrair
deste mundo um discurso, uma narrativa, um sentimento: ou talvez mais exactamente
pretendemos realizar uma operação que nos permita situar-nos neste mundo.”2

2. Calvino, I. (2006) - Seis propostas para
o próximo milénio, p.149.
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A habitação é um dos temas de maior relevância no estudo da Arquitetura.
Mais do que um abrigo, a habitação é uma necessidade que representa o lar de uma
família.
Ao fazer uma breve pesquisa sobre as necessidades de habitação em
Portugal, verificamos que a habitação económica foi um tema pouco desenvolvido,
na medida em que a bibliografia existente se centra, essencialmente, no período
posterior à segunda metade do século XX. Em Portugal, as necessidades de habitação
surgiram com o crescimento das indústrias. Junto às fábricas foram-se formando
aglomerados de população operária, em muitos casos sem condições higiénicas, o
que levou a que a política de habitação do Estado Novo respondesse a problemas de
alojamento. Surge, assim, o Programa de Casas Económicas, o Programa de Casas
Desmontáveis, o Programa de Casas para Famílias Pobres e o Programa de Casas
de Renda Económica, programas estes que consistiam no alojamento da classe
operária da primeira metade do século XX.
É a partir destas propostas que se irá fazer o estudo dos programas
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de promoção pública de habitação a nível nacional para, posteriormente, nos
centrarmos na cidade de Coimbra, fazendo, em simultâneo, uma breve síntese do
crescimento da cidade em paralelo com os bairros inventariados. Para isso cruzamos
e refletimos sobre a informação. O objectivo central do trabalho consiste em estudar
os programas estatais da primeira metade do século XX que, tem como tema
principal, a habitação unifamiliar. É, então, estudado o percurso destas habitações e
as suas diversas variantes, desde a Casa Económica até à Casa de Renda Económica,
onde a necessidade de habitação aliada ao crescimento urbano se desenrola, sendo
novamente um assunto pouco estudado atualmente e porém pertinente. Para um
melhor entendimento sobre a temática da habitação de promoção pública em
Coimbra, sentimos a necessidade de inventariar os diversos Bairros para conseguir
enquadrar o tema base da dissertação. Aqui surge a questão: Em que medida as
necessidades de habitação de promoção pública se manifestaram no decorrer da
primeira metade do séc. XX em Coimbra?
Esta pergunta tem como objectivo tentar perceber até que ponto os Bairros
tiveram impacto no desenho da cidade e no desenho do seu crescimento.
O título da dissertação é o ponto de partida para analisar, ao detalhe, o caso
de estudo que se torna um elemento de crítica reunindo a Identidade e Memória do
Bairro Económico de Celas. O caso de estudo parte da vontade de pensar o tema da
habitação económica, num caso concreto, pensar a habitação de áreas mínimas e de
baixos recursos como ponto de partida para o alojamento de classes mais modestas.
Pretende-se ainda estudar a evolução dos desenhos das tipologias, dado termos
conseguido encontrar dois projetos de gerações diferentes. Neste sentido, coloca-se
a questão: De que forma o Bairro de Celas se (re)construiu ao longo dos anos?

Metodologia
A falta de documentação e informação, tanto para a análise da cartografia
de Coimbra, como para a identificação dos Bairros de promoção pública, levou a
que nos centrássemos na procura nos arquivos para obtermos a informação primária
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que foi, de extrema importância para a realização desta dissertação.
As implantações, plantas e alçados, ainda que algumas delas impossíveis de
encontrar em alguns dos Bairros de Coimbra, foram cruciais para conseguir fazer
a identificação e mapeamento dos mesmos, sempre que possível. Neste sentido, o
arquivo da Direcção Geral dos Monumentos Nacionais (DGEMN) foi fundamental
para encontrar informação dos Bairros mapeados e o arquivo do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU) possibilitou, no caso de três dos
Bairros, a identificação das tipologias onde se teve o acesso a plantas e alçados.
Estas peças encontradas foram redesenhadas, tal como todas as implantações,
por se tratarem de desenhos com mais de meio século ainda desenhadas de forma
manual.
Para além da informação gráfica, foram ainda essenciais as várias visitas aos
diferentes Bairros, tanto no caso de Coimbra como no que se refere aos restantes
Bairros construídos em Portugal, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Estas visitas
possibilitaram o levantamento fotográfico que representa a Identidade e Memória da
arquitetura da habitação de promoção pública, tendo sido de extrema importância
perceber como é que o que foi construído no início do séc.XX ainda se mantenha
com a mesma finalidade.
Se por um lado permitiu fotografar e fazer o levantamento das tipologias
que não foram encontradas nos arquivos, no caso de Coimbra, por outro revelouse essencial, pois criou condições para se conversar com alguns dos moradores dos
Bairros e, dessa forma cruzar a pouca bibliografia existente.
O caso de estudo, o Bairro Económico de Celas, mereceu da nossa
parte uma análise mais exaustiva. Este Bairro foi sujeito ao levantamento das
tipologias originais que hoje se encontram degradadas, conseguindo através desse
levantamento o processo da compreensão do projeto original, uma vez que não
foi encontrado, nos arquivos municipais, material correspondente aos desenhos do
Bairro. Ainda assim, o arquivo da Comissão Administrativa do Plano de Obras da
Cidade Universitária de Coimbra (C.A.P.O.C.U.C) facultou alguma documentação
relativa ao processo de atribuição das habitações. Contudo, encontrámos a memória
descritiva na DGEMN que possibilitou observar as problemáticas do desenho das

21

habitações de áreas mínimas. Como se trata de um Bairro do final da primeira
metade do século XX, que ainda contém alguns dos seus primeiros moradores, foi
essencial a realização de entrevistas, para perceber tanto a Memória do Bairro como
a sua Identidade.
Para que o trabalho fosse o mais completo possível, sentiu-se a necessidade
de fazer diversas visitas ao Caso de Estudo, tanto de verão como de inverno, tanto
de dia como de noite, tanto com chuva como com sol, para conseguir entender e
perceber a vida do Bairro e a sua verdadeira essência.

Estrutura da dissertação
O trabalho divide-se em três grandes temas, que fazem parte de uma
hierarquia que corresponde à aproximação de escala. Isto é, começamos por estudar
os programas habitacionais a nível nacional, para depois nos centrarmos numa
escala urbana onde abordamos o caso de Coimbra, chegando até à escolha de um
bairro que nos leva ao estudo da tipologia.
A primeira parte da dissertação, Capitulo II – Habitação de promoção pública,
compreende o Estado da Arte das políticas de habitação económica realizadas a nível
nacional, onde se estudam as suas diversas vertentes. Isto permite contextualizar e
fundamentar a pertinência do tema da dissertação, através da análise da bibliografia
que se centra nos decretos-lei.
No capítulo III- O Caso de Coimbra, comporta o estudo da cidade onde se insere
o caso de estudo. Neste capítulo, tentamos compreender como é que a habitação
de promoção pública levou a um crescimento da cidade, contribuindo para a sua
evolução. Para tal estuda-se em paralelo o plano de Étienne De Gröer , a cartografia
antecedente aos programas habitacionais, de 1932, e a cartografia posterior de
1960. Esta cartografia foi montada pelos vários setores que nos permitiram analisar
a cidade como um todo, uma vez que esta informação se encontra faseada em
material A0, correspondente a cada um dos setores da cidade. Neste capítulo, faz-se
ainda o mapeamento dos bairros de promoção pública existentes em Coimbra na
primeira metade do séc. XX, compostos por casas unifamiliares.
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No capítulo IV- Caso de Estudo: Bairro Económico de Celas, analisa-se ao detalhe
a construção e a história do Bairro. Para isso, dividimos este capítulo em duas partes,
a primeira – Memória – que relata a história tão característica dos habitantes, com
o recurso aos relatos dos moradores, tendo em conta a pouca bibliografia existente.
A segunda – Identidade – que se refere à análise mais detalhada do Bairro com
o recurso à cartografia. Assim, inicia-se esta parte com a análise urbana onde se
insere o Bairro e termina-se com o estudo da tipologia, sendo feita uma comparação
entre o que foi construído em 1947 e o que foi construído posteriormente, uma vez
que o Bairro já inclui algumas alterações nas habitações, nomeadamente nas suas
tipologias. Pretende-se, ao longo da narrativa, fazer um contraponto do idealizado
no programa a que se destinou o Bairro – Programa de Casas Desmontáveis – com o
construído posteriormente.

Motivação
A escolha da temática que subjaz à presente dissertação de Mestrado teve
origem numa aula de dissertação na qual foi proposta, pelo grupo de investigação
Atlas da Casa – Mapa da Habitação, a possibilidade de desenvolver um trabalho de
investigação no âmbito das intervenções habitacionais em Portugal durante o século
XX.
Após a aula, numa conversa informal com familiares próximos, estes
partilharam comigo que se tinham candidatado a uma habitação de apoio estatal,
que possibilitava o acesso a habitação mais económica da cidade. Embora esta
possibilidade não se tenha concretizado e uma vez que acompanhei esta situação de
perto, quando criança, desde muito jovem que tenho vindo a refletir sobre o papel
da habitação e a sua relevância na interligação da Arquitetura ao Homem.
A Arquitetura está intrinsecamente ligada à vida do Homem, sendo a habitação
um dos princípios da necessidade humana, uma vez que a partir do momento que o
Homem sente necessidade de construir um abrigo, face às adversidades da natureza
começa a Arquitetura.
Nesse sentido, tentei perceber quando se constatou a preocupação da
necessidade de habitação, pesquisando os primeiros programas idealizados e
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eventualmente tomados pelo Estado em relação ao tema da habitação económica,
para melhor entender em que medida o passado ajuda a construir o presente, ou
seja, em que medida a Arquitetura ajuda a criar uma Identidade.
Uma vez que o tema é muito abrangente apenas foi escolhido um período
de tempo no qual se enquadra o Bairro Económico de Celas, onde a habitação
económica se refletia em casas unifamiliares com um pequeno quintal em Coimbra,
a cidade onde cresci.
Nesta lógica, foi escolhido um caso de estudo que me fosse familiar e que me
permitisse perceber como é que a arquitetura condiciona a vida do Homem e é
condicionada pelo mesmo. Assim, sentiu-se necessidade de compreender a função
da história, tanto da arquitetura como das pessoas, para conhecer o passado e
construir o presente com olhos no futuro.
Como diria Fernando Távora, o tempo é o grande Arquiteto, maior do que nós. E se
estas casas, após 70 anos ainda exitem e respondem às necessidades do Homem, é aí
que nos vamos centrar.
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II Habitação de promoção pública
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[1] As lições de Salazar, 1938, Cartaz
impresso a cores num formato 78 x 113 cm
ilustrado por Jaime Martins Barata
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2.1. Contexto português
“Embora uma grande parte da população reconheça quão grave é o problema da
habitação, o facto é que os grandes capitais ainda se encontram completamente alheados
da solução de tão urgente assunto, para o qual se devia olhar com maior interesse e
maior carinho.”3

3. Faria, A. (1948). O problema das casas
Económicas, p.7

Embora os programas habitacionais já existissem no século XIX e no
princípio do séc. XX, tiveram maior impacto no início do regime Salazarista, tal
como refere J. A. Bandeirinha “a habitação degradada começa a ser um problema quando as
classes instaladas na proximidade sentem a insalubridade, sentem a epidemia, sentem o cheiro.”4
Na I República, a promulgação do Decreto nº 4:137 em 1918 foi o ponto

4. Bandeirinha, J. (2011) Programa sem
Censura.

de partida para as políticas públicas de habitação, iniciando-se assim, a construção
dos primeiros bairros, como foi o caso dos Bairros da Ajuda/Boa Hora (1919-1934),
projetado pelo arquiteto Norte Júnior e Cristino da Silva, o e do Arco do Cego
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[2] Memória Bairro da Ajuda, Lisboa, 1935
[3] Identidade Bairro da Ajuda, Lisboa,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 4137)

[4] Memória Bairro do Arco do Cego,
Lisboa, 1935.
[5] Identidade Bairro do Arco do Cego,
Lisboa, 2018.
(Programa Bairro Social | decreto-lei 5443)

[6] Memória Bairro Operário do Lordelo do
Ouro, Porto, 1947.
[7] Identidade Bairro Operário do Lordelo
do Ouro, Porto, 2018.
(Programa Promoção Filantrópica | sem
enquadramento legislativo identificado)
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(1919-1935), projetado por Adães Bermudes, Frederico Caetano de Carvalho e
Edmundo Tavares, ambos em Lisboa. E no Porto, dos Bairros do Lordelo do Ouro
(1907-1918) projetado pelos arquitetos Correia da Silva e Leandro Morais, e da
Arrábida (1919-1923).
Estes bairros construídos durante a I República, lançados por Sidónio
Pais, seguem a tipologia das habitações plurifamiliares na sua maioria, com
construções de dois a três pisos, incluindo no planeamento equipamentos sociais.
Na verdade, estes bairros foram os pioneiros no conceito de “bairro-jardim”.
Tendo em conta as dificuldades de ordem financeira existentes na
época, os primeiros Bairros que surgiram na I República apenas foram concluídos
no período do Estado Novo. Contudo, a maioria dos destinatários a quem foram
atribuídas estas habitações não correspondia às classes mais carenciadas, mas antes
pessoas de classes mais abastadas.
Foi a partir da implantação do Estado Novo que o problema da habitação
teve mais impacto, embora com um pensamento contraditório em relação ao que
tinha sido construído anteriormente.
Foi, portanto, a partir do Estado Novo, e de acordo com o pensamento
de Salazar relativamente à tríade “Deus, Pátria, Família”5, que passou a ser dada

5. Barata, J. (1938). As lições de Salazar.

maior importância a um dos princípios elementares do regime: a família.
Isto é, a família foi tida como um dos pilares da vida, e existindo necessidade
de abrigo, este iria ser solucionado pelo Regime, o que traria a estabilidade familiar
e, consequentemente, se conseguiria solucionar os problemas que emergiam de uma
problemática associada às necessidades de habitação. Problemas como carências
habitacionais, falta de higiene e sobreocupação das habitações.
A família constituía assim um dos pilares do Estado Novo que veio
impulsionar o desenvolvimento nas políticas da habitação.
De facto, este conceito de família surgiu na base da organização social do
Estado. Neste período, a habitação tornou-se um instrumento político e ideológico,
que assentou nos valores culturais e nacionais, ao construírem-se grupos de casas
isoladas para cada família.
As primeiras iniciativas ocorreram em Lisboa e no Porto, tendo em conta
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[8] Memória da Vila Ramos, Lisboa, s.d.
[9] Identidade da Vila Ramos, Lisboa, 2018.

[10] Memória da Ilha na Rua de S. Victor,
Porto, s.d.
[11] Identidade da Ilha, Porto, 2018.

[12] Memória do Bairro de Alvalade, vista
aérea, Lisboa, 1953.
[13] Identidade do Bairro de Alvalade, vista
aérea, Lisboa, 2018.
(Programa de Casas de Renda Económica |
lei 2007)
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a baixa qualidade da habitação, estando a sobreocupação presente na maioria dos
lares. Foi nestas duas cidades que começou “o crescente fluxo de populações a estes centros
provocado por um surto industrial”6 e, sendo então necessário albergar os trabalhadores
que tinham o seu posto de trabalho nas indústrias que se instalaram nestes grandes

6. Pereira, N. (1994) - Pátios e Vilas de
Lisboa 1870-1930: A promoção privada do
alojamento operário, p.511.

centros urbanos, foi necessário por parte das pessoas encontrarem alojamento.
Como a falta de habitação era uma constante, e uma vez que a população que
procurava habitações era de baixos recursos, instalavam-se em habitações precárias.
Como as cidades não estavam preparadas para receber a população que
viria das proximidades rurais, estas famílias viviam em pequenos espaços, integrados
no terrenos de famílias mais abastadas. Nestes mesmos terrenos começaram a surgir
problemas de insalubridade que levariam ao aumento da taxa de mortalidade,
como consequência de epidemias dos graves problemas habitacionais, devido às
condições em que estas populações viviam nos Pátios e Vilas7, no que diz respeito
a Lisboa, e nas Ilhas8 no que se refere à cidade do Porto. Assim, o Estado teve de
procurar uma solução para tentar resolver a falta de qualidade das habitações das
classes trabalhadoras, pois se a população vivesse em melhores condições teria mais
motivação e produtividade no seu trabalho, segundo a ideologia do Regime.
Percebe-se, assim, que existia por parte do regime uma estratégia que
visava dar resposta às necessidades no que diz respeito à habitação e consequente
produtividade no trabalho. Neste contexto, surge a procura de terrenos económicos
para albergar os trabalhadores construindo habitações em locais de baixo custo.
Pode-se afirmar que este período é marcado pela política habitacional de construção
de moradias económicas de baixa densidade, como iremos verificar no decorrer da

7. Pátios e Vilas operárias eram constituídos por habitações que aproveitavam o máximo de área disponível,
agrupadas no terreno ocupando todo o
seu perímetro, onde o centro era composto por um espaço comum, pátio,
que servia todas as habitações. Estes
aglomerados não dispunham de condições mínimas agravando ainda a sua
localização, a pouca exposição solar assim como a inexistência de instalações
sanitárias e abastecimento de águas.
8. Ilhas são constituídas por pequenas
casas de um piso, agrupadas entre si em
torno de um corredor longitudinal exterior que dispunha estes agrupamentos, correspondente à parcela de terreno
das casas Portuenses.

dissertação.
O panorama alterou-se com a entrada em vigor do Programa de Casas
de Renda Económica em 1945, que permitia pela primeira vez, a construção em
altura, ainda assim com um limite de 4 pisos. Deste programa é de salientar o
Bairro de Alvalade enquadrado no plano de Guilherme Faria da Costa. Este Bairro
reflete a passagem de um sistema apenas de casas unifamiliares para a inclusão de
blocos habitacionais, considerado a primeira experiência portuguesa de habitação
colectiva em blocos. Este bairro tornou-se notável, não só pelo seu alargado plano,
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[14] Memória do Plano Olivais Norte,
Lisboa, s.d.
[15] Identidade da vista aérea Olivais Norte,
Lisboa, s.d.
(Programa Plano de Construção de Novas
Habitações - Lisboa | decreto-lei 42.454)

[16] Memória do Plano Olivais Sul, Lisboa,
s.d.
[17] Identidade da vista aérea Olivais Sul,
Lisboa, 2018.
(Programa Plano de Construção de Novas
Habitações - Lisboa | decreto-lei 42.454)

[20] Memória do Edíficio projetado por
Teotónio Pereira e António Freitas, Olivais
Norte, Lisboa, s.d.
[21] Identidade do Edíficio projetado por
Teotónio Pereira e António Freitas, Olivais
Sul, Lisboa, 2018.
(Programa Plano de Construção de Novas
Habitações - Lisboa | decreto-lei 42.454)

[18] Memória do Edíficio projetado por
Vitor Figueiredo, Olivais Sul, Lisboa, s.d.
[19] Identidade do Edíficio projetado por
Vitor Figueiredo, Olivais Sul, Lisboa, 2018.
(Programa Plano de Construção de Novas
Habitações - Lisboa | decreto-lei 42.454)
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mas também pelo seu realismo, que correspondia à hierarquização tanto do sistema
viário, como das habitações. No entanto, foi severamente criticado por não seguir a
lógica da Carta de Atenas.
A partir do Programa de Casas de Renda Económica e do 1º Congresso
Nacional de Arquitetura em 1948, liderado por Cotinelli Telmo, onde é debatido
o Problema Português da Habitação, surge a viragem do pensamento das construções
habitacionais de âmbito público. Neste congresso procurou-se perceber o esquema
ideológico e mental do Regime do Estado Novo no que se refere à arquitetura e,
nesse sentido, dar lugar a novas unidades de intervenção representadas através do
movimento moderno, seguindo a matriz corbusiana e os CIAM9. Estas novas unidades
de intervenção estabeleciam ligações sobre o que se passava a nível internacional,
mais propriamente no VI CIAM, em 1947, que foi dedicado à problemática
habitacional, com a participação da nova geração de arquitetos portugueses, entre
eles Fernando Távora.
“O congresso de 1948 é o culminar das transformações que iam ao encontro de

9. Os CIAM constituiram uma organização de congressos, realizados
por arquitetos de renome e de várias nacionalidades. Tendo o primeiro
congresso surgido em 1928, na Suiça.
Nestes congressos discutia-se essencialmente os príncipios do Movimento
Moderno e o rumo da arquitetura. Um
dos principais arquitetos destes congressos foi Le Corbusier.

um papel social activo da arquitetura, bem como de uma intervenção à escala do território, e que
encontrava a sua expressão nos princípios plásticos e ideológicos do Movimento Moderno.”10
É neste congresso que se assume uma viragem do pensamento a favor

10. Milheiro, A. (2009) Habitar em Colectivo: arquitectura portuguesa antes do S.A.A.L.
p.42

de uma nova linguagem para a arquitetura, baseada nas experiências europeias
que são geradas no período do pós guerra. Abandonou-se a construção de casas
unifamiliares para dar lugar, apenas, aos blocos habitacionais. Foi então criado um
Gabinete Técnico de Habitação em Lisboa, para responder às preocupações de
habitabilidade. Deste gabinete resultaram os bairros de Olivais Norte e Sul que
respondiam a novos modelos de habitação com um novo planeamento urbano a
uma escala mais alargada. Estes bairros, influenciados pelo movimento moderno,
juntamente com o Bairro do Viso, no Porto, representaram o início das novas
construções estatais, onde o regime abandona a casa unifamiliar para construir
habitações coletivas.
O tema habitacional enquadra-se, assim, numa resposta com duas
frentes. Se por um lado a problemática habitacional começou por ser resolvida com
habitações unifamiliares, por outro, anos mais tarde é solucionada com habitação
coletiva, pois permitia uma resposta mais eficaz e mais económica às crescentes
pressões demográficas.
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[22] Tabela de Casas Económicas segundo
Cartucho da Trindade.
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2.1.1. Programa de Casas Económicas (1933)
“Estamos convencidos de que não houve possibilidades de alguém se dedicar
integralmente ao assunto da chamada «Casa Económica». Julgamos este problema de
bastante difícil solução, sujeito, certamente, a muitas críticas, acertadas umas, erróneas
outras, sinceras ou não, boas ou más.”11

11. Faria, A. (1948). O problema das casas
Económicas, p.7.

No início a resposta ao problema da habitação, causado pelo desenvolvimento
da industrialização, desencadeou a deslocação das populações que habitavam em
zonas rurais para os centros urbanos. Ora, como estas populações possuíam fracos
recursos, instalavam-se em bairros clandestinos sem condições de habitabilidade.
Neste sentido, o Regime viu-se obrigado a atuar no campo da habitação.
As Casas Económicas surgiram pela atribuição do Governo de habitações
“conferidas a dois departamentos do estado: o Ministro das Obras Públicas e Comunicações e
Sub-Secretariado das Corporações da Previdência Social”12, consistindo na atribuição de
“moradias de famílias, com quintal, e classificam-se, em função do salário do agregado familiar do
morador-adquirente”13, estando destinadas a sindicatos nacionais, funcionários públicos
e operários.

12. Decreto-lei nº23:052 de 23 de Setembro de 1933.
13. Decreto-lei nº23:052 de 23 de Setembro de 1933.

O Estado controlava, assim, todas as distribuições das habitações cuja
atribuição seguia premissas muito rígidas, sendo elas:
- a assiduidade aos postos de trabalho;
- o comportamento moral e cívico;
- a idade;
- a composição familiar; e
- os salários do agregado familiar.
Para além destas premissas, o morador teria de possuir um seguro de vida
e pagar as prestações, sob forma de renda mensal, num total de 20 anos, para poder
se tornar proprietário da habitação, mas teria como condição resolver os problemas
da mesma. Caso não efetuassem este pagamento, os ocupantes seriam desalojados.
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[23] Memória do Largo das Escolas do
Bairro das Terras do Forno, Lisboa, anos 40.
[24] Identidade do Largo das Escolas do
Bairro das Terras do Forno, Lisboa, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Raúl Lino)

[25] Memória do Bairro Madre Deus,
Lisboa, s.d. (fase 1)
[26] Identidade do Bairro Madre Deus,
Lisboa, 2018. (fase 1)
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Luís Benavente)

[27] Memória do Bairro do Alvito, Lisboa,
1938.
[28] Identidade do Bairro do Alvito, Lisboa,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Paulino Montez)

[29] Memória do Bairro do Alto da Serafina,
Lisboa, anterior a 1945.
[30] Identidade do Bairro do Alto da
Serafina, Lisboa, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Raúl Lino)
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Pretendia-se que as habitações fossem baseadas nos valores e modos
de vida tradicionais da população portuguesa. Assim, o “modelo da casa portuguesa
manifestou-se nos bairros de realojamento”14, sendo estes constituídos por habitações
unifamiliares de um ou dois pisos com quintal podendo “ser considerada a sua provável
ampliação”15.
Os sistemas de construção variavam de região para região, uma vez que

14. Rosmaninho, N. (2006). O Poder da
Arte. O Estado novo e a Cidade Universitária
de Coimbra. p.102.
15. Decreto-lei nº 23:052 de 23 de Setembro de 1933.

estas construções teriam um preço muito reduzido, dando valor aos materiais e à
mão de obra de cada região, sempre que possível.
Segundo este programa estatal, as moradias económicas estariam
localizadas em pontos de fácil acesso, servidos por meios de transporte económicos
“formando conjuntos que se integram harmonicamente nos planos de urbanização delineados pelas
Câmaras Municipais ou pelo Estado.”16 Aquando da sua construção estes aglomerados
foram implantados em terrenos fora dos limites urbanos, carentes de infraestruturas

16. Decreto-lei nº 23:052 de 23 de Setembro de 1933.

e com défice de transportes públicos, dado que a aquisição de terrenos nestes locais
era mais económica. Mas, verificou-se uma contradição ao mencionado no Decreto.
Desta forma, “a família e a posse de propriedade tornaram-se temas básicos do
discurso ideológico do regime”17.
Neste sentido, eram construídos dois tipos de habitações, A e B, consoante

17. Teixeira, M. (1992) As estratégias de
habitação em Portugal, 1880-1940. p. 80.

o salário do agregado familiar. O custo das casas era da responsabilidade dos
moradores e de acordo com o seu rendimento, competindo à DGEMN os projetos
destas habitações. Estes projetos tinham limites de construções de habitações. Assim,
no que dizia respeito à classe A, só poderiam ser construídas entre 100 e 50 moradias,
e no que diz respeito à classe B, entre 50 a 25 moradias.
Subdividiam-se, desta forma, estes agrupamentos em duas classes de
acordo com o agregado familiar.
Quanto à aquisição das moradias, estas eram divulgadas pelo Diário do
Governo, onde constava o número de moradias disponíveis consoante a sua classe e
tipo. Os pretendentes às moradias teriam de elaborar um requerimento, que seguia
premissas muito rígidas, de acordo com o salário, número das pessoas do agregado
familiar e não podiam ter menos de vinte nem mais de quarenta anos, tendo de
pagar prestações para as adquirirem.
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[31] Memória do Bairro do Ilhéu, Porto,
1968.
[32] Identidade do Bairro do Ilhéu, Porto,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)

[33] Memória do Bairro das Condominhas,
Porto, s.d.
[34] Identidade do Bairro das Condominhas,
Porto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Raúl Lino e Joaquim
Madureira)

[35] Memória das casas de classe A do
Bairro de Casas Económicas do Amial,
Porto, 1938. (fase 1)
[36] Identidade das casas de classe A do
Bairro de Casas Económicas do Amial,
Porto, 2018. (fase 1)
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Raúl Lino)

[37] Memória das casas de classe B do
Bairro de Casas Económicas do Amial,
Porto, 1938. (fase 2)
[38] Identidade das casas de classe B do
Bairro de Casas Económicas do Amial,
Porto, 2018. (fase 2)
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Luís Amoroso Lopes)
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Consequentemente, a partir não só do Programa de Casas Económicas,
mas também dos Planos Gerais de Urbanização18, conseguiu-se uma melhor resposta
política aos problemas do país, isto é, não só se alargaria o corpo das cidades com
uma possível expansão, como se proporcionaria trabalho à classe operária e, se

18. Em 1934, estes planos de melhoramentos obrigavam as câmaras municipais a promover Planos Gerais de
Urbanização para todas as localidades
com mais de 2.500 habitantes.

conseguiriam solucionar os problemas habitacionais.
A conciliação entre estes dois sujeitos – Habitação e Cidade – traria
uma resposta mais plausivél de solucionar todos os problemas identificados. Tal
programa possibilitaria a construção de habitações e também de espaços destinado
ao lazer, à educação e à religião.
A Lei de Casas Económicas integra a” (...) primeira experiência da orientação
definida, nas cidades de Lisboa e Porto.”19 que organiza “(...) um elemento primário de profunda
e benéfica transformação social, com larga projecção no futuro.”20
Estes bairros habitacionais, de dimensões variadas, mas respeitando

19. Decreto-lei nº 28:912 de 12 de
Agosto de 1938.
20. Decreto-lei nº 28:912 de 12 de
Agosto de 1938.

sempre o limite de construções, apareciam por todo o país, segundo a ideologia
política do Estado Novo que defendia a habitação própria como alicerce da família.
Tendo por base este fundamento ideológico verifica-se a tentativa de
defender e divulgar a Casa Portuguesa com uma imagem marcadamente rural na
procura de uma identidade nacional, ou seja, o Estado pretendia que as populações
oriundas de zonas rurais tivessem o mesmo habitat quando se instalassem nas
cidades.
Verificou-se a preocupação do Estado em promover uma habitação
digna a cada família e respeitar os costumes e vivências destas classes trabalhadoras,
optando pelo tradicional, em oposição ao que estaria a ser debatido nesta altura
pelo movimento moderno mais propriamente pela Carta de Atenas de Le Corbusier
defendida no 4º Congresso de Arquitetura Moderna, em Atenas, de 1933.
Decidiu-se pela continuidade de um estilo nacional, onde Raul Lino
se tornou uma peça fundamental com os seus estudos sobre as Casas Portuguesas,
optando-se por esta herança tradicional ao invés da rutura, em substituição da
modernidade , debatida nos CIAM.
Embora as habitações respeitassem um nacionalismo, foi o modelo de
cidade-jardim, numa escala mais pequena, que serviu de suporte a estes bairros,
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[39] Memória do Bairro da Azenha, Porto,
s.d. ( fase 1)
[40] Identidade do Bairro da Azenha, Porto,
2018. (fase 1)
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Joaquim Madureira)

[41] Memória do Bairro de Paranhos, Porto,
s.d. (fase 2)
[42] Identidade do Bairro de Paranhos,
Porto, 2018. (fase 2)
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Luís Amoroso Lopes)

[43] Memória do Bairro de Contumil/S.
Roque da Lameira, Porto, 1963.
[44] Identidade do Bairro de Contumil/S.
Roque da Lameira, Porto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Manuel Fernandes Sá)

[45] Memória do Bairro Costa Cabral,
Porto, 1941.
[46] Identidade do Bairro Costa Cabral,
Porto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Manuel Fernandes Sá)
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correspondendo ao nacionalismo Estatal de cidade-aldeia.
Constatou-se assim, que o Estado não acompanhava o que estava a
acontecer noutros países da Europa, como era o caso da Alemanha, onde começou
a haver uma preocupação do Governo em dar resposta aos problemas do pósPrimeira Guerra, que fez surgir o plano urbanístico de Frankfurt de Ernst May, em
1925-1930, uma solução de construções de habitações de grande escala que tinha
como objetivo dar salubridade à cidade e construir novos bairros de habitação, os
designados Siedlung.
Com o crescimento populacional desordenado, a realidade das cidades
apresentava-se caótica com o aparecimento de bairros clandestinos, não só em
Portugal, mas também nos restantes países europeus, promovido pela revolução
industrial fazendo surgir grandes mudanças sociais e visando atingir o maior número
de pessoas. Estas mudanças que em Portugal ocorreram após o Programa de Casas
Económicas, resultaram de uma preocupação política e económica em relação à
questão habitacional.
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[47] Memória do Bairro das Furnas, Lisboa,
s.d.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[48] Memória do Bairro da Quinta da
Calçada, Lisboa, 1940/44.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[49] Memória do Bairro da Boavista, Lisboa,
1940. (fase 1)
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[50] Memória do Bairro de Casas
Desmontáveis da Quinta da Penteeira/Padre
Cruz, Lisboa, s.d.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto não
identificado)
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2.1.2. Programa de Casas Desmontáveis
“O que interessa é resolver o nosso problema e não o de outros países; e isso tem de
ser feito por nós e para nós. (...)
Para bem compreender a nossa orientação é preciso ter presente que o objectivo do
Governo não consiste simplesmente em alojar pessoas – quer-se ir mais longe e mais
fundo.”21

21. Decreto-lei nº 28:912 de 12 de
Agosto de 1938.

Embora as políticas de habitação do Estado Novo tivessem sido
implementadas pelo Programa de Casas Económicas, ainda existia um grande
número de famílias de baixos recursos que não tinham direito à habitação.
Neste sentido, o Governo viu-se obrigado a responder mais rapidamente
aos problemas habitacionais das populações residentes nos bairros de lata que
não tinham as mínimas condições de habitabilidade, uma vez que o programa
antecedente, Programa de Casas Económicas, não conseguia abranger todos os
habitantes que viviam em situações indígenas. Por conseguinte, foi lançado em 1938
o Programa de Casas Desmontáveis.
Este programa destinava-se a um alojamento provisório que albergava os
ocupantes dos bairros de lata clandestinos e os habitantes que, por motivos de novas
construções do Regime, viam as suas habitações a ser demolidas rapidamente. Na
verdade, procurava-se “(...) dar abrigo aceitável, em pequenas casas higiénicas de construção
precária, a grande número de pessoas que nos grandes centros vivem em condições arrepiantes (...)”22.
Assim, seriam atribuídas casas desmontáveis às famílias que não podiam

22. Decreto-lei nº 28:912 de 12 de
Agosto de 1938.

recorrer à Casa Económica e, enquanto essa possibilidade não lhes era conferida,
alojavam-se nestas habitações que seriam de caráter desmontável para que pudessem
ser posteriormente demolidas.
Estes aglomerados “foram implantados em banda, com pequenas casas com terreno
de poucos metros quadrados, com quintal abertos para a rua (...)”23

23. Pinto, J. “Bairro da Boavista”. p. 9.

Reconhecendo-se a conveniência de promover casas deste tipo em
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[51] Memória do Bairro da Corujeira, Porto,
1946.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[52] Memória do Bairro do Carvalhido,
Porto, 1947.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[53] Memória da escola e igreja do Bairro da
Quinta da Calçada, Lisboa, 1939.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)

[54] Memória do Bairro das Furnas, Salão
de Festas, Lisboa, s.d.
(Programa de Casas Desmontáveis | decretolei 28912 | Arquiteto não identificado)
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Coimbra, este programa teve impacto após o Decreto-lei nº 34:139 de 24 de
Novembro de 1944, que se refere a “(...) um pequeno agrupamento de casas desmontáveis
destinadas às famílias mais pobres desalojadas e a desalojar em consequência das obras da Cidade
Universitária”24 num total de 100 casas desmontáveis. Constata-se assim, que o
referido agrupamento não foi construído ao abrigo deste programa. No entanto, foi

24. Decreto-lei nº 34:139 de 24 de Novembro de 1944.

construído em Coimbra o Bairro da Relvinha, composto por casas de madeira, num
total de 28 habitações.
Estes tipos de bairros eram constituídos por casas desmontáveis
construídas em chapas de fibrocimento e madeira, onde, no mesmo local se iria
construir “(...) também com os mesmos materiais das casas, escola, templo, sala de reuniões e
festas, lugares para vendas, recreios para crianças e centro de educação moral e social”25.
As habitações tinham tipologias diferenciadas desde T1 a T4, consoante

25. Decreto-lei nº 28:912 de 12 de
Agosto de 1938.

o agregado familiar. Estas construções tinham como particularidade a sua duração
temporal, isto é, 10 anos para alojamento temporário. Deste programa são
exemplo os Bairros das Furnas (1945-1946), o da Quinta da Calçada (1937-1939),
o da Boavista (1938-1939) e o Bairro Padre Cruz (1959-1960), todos em Lisboa,
de autores desconhecidos. No Porto foram construídos os Bairros da Corujeira e
do Carvalhido ambos em 1945-1946, os quais não lhe são conhecidos os autores.
Embora o Bairro da Corujeira tenha sido posteriormente construído pelo Programa
de Casas para Famílias Pobres, assim como o Bairro Económico de Celas, em
Coimbra, que atualmente ainda existe. Constatou-se que os Bairros construídos
sobre este Programa no Porto não utilizaram os materiais pré-fabricados como em
Lisboa.
No entanto a duração deste programa não foi significativa, uma vez
que os problemas urbanísticos e sociais destas construções levaram a que fossem
substituídas pelas do Programa de Casas para Famílias Pobres.
Todos os Bairros construídos ao abrigo deste Programa de Casas
Desmontáveis foram posteriormente demolidos.
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[55] Memória do Bairro da Fonte do
Castanheiro, Coimbra, 1946.
[56] Identidade do Bairro da Fonte do
Castanheiro, Coimbra, 2018.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Álvaro da
Fonseca)

[57] Memória do Bairro da Cadeia de Viseu,
1947.
[58] Identidade do Bairro da Cadeia de
Viseu, 2018.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto não
identificado)

[59] Memória do Bairro da Quinta de São
Jacinto, Lisboa, 1957.
[60] Identidade Bairro da Quinta de São
Jacinto, Lisboa, 2018.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486 | Arquitetos Raúl Tojal e
José de Lima Franco)

[61] Memória do Bairro de São Vicente de
Paula, Porto, 1951.
[62] Identidade do Bairro de São Vicente de
Paula, Porto, 2018.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Bernardino
Basto Fabião)
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2.1.3. Programa de Casas para Famílias Pobres
“A casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando devidamente estudada, pois
ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, numa palavra, aquela que está mais de
acordo com as novas intenções.”26

26. Távora, F. (1947) O Problema da Casa
Portuguesa. p.11.

Com base neste Programa, as habitações deixaram de ser desmontáveis
e passaram a ter um carácter intemporal, em que “a casa desmontável desaparece com esta
designação e passa para «casas para alojamento de famílias pobres».”27
Foi com o lançamento do Decreto-lei nº34:486 de 6 de Abril de 1945

27. Decreto-lei nº 34:486 de 6 de Abril
de 1945.

que as Casas Económicas viriam a abranger as classes de maior número, dado que
o programa de 1933 não englobava as “(...) camadas mais modestas da população,
justamente as que (...)[viviam] ainda em mais miseráveis alojamentos”28 conseguindo, a partir
do Programa de Casas para Alojamento de Famílias Pobres, rendas mensais mais

28. Decreto-lei nº 34:486 de 6 de Abril
de 1945.

reduzidas dentro das possibilidades viáveis dos seus destinatários. Na verdade, existia
uma grande conveniência em ampliar os programas antecedentes e, cada vez mais,
uma grande urgência na satisfação de necessidades habitacionais. Isto porque os
habitantes que viviam em condições indigentes não poderiam aceder ao Programa
de Casas Económicas.
Neste sentido, para a resolução do problema dos casos mais prementes,
as habitações foram atribuídas às famílias pobres desalojadas, por motivo de
demolições, para dar lugar a construções de interesse público ou que viviam em
situações desfavorecidas.
Segundo a legislação estas habitações não resultavam de uma quebra do
acordado anteriormente, mas pelo contrário, compreendeu-se que o acordo deveria
ser mantido, procurando que estas construções desempenhassem uma transição do
programa de casas desmontáveis para habitações definitivas. Salienta-se que este
programa, tal como os antecedentes, previa a construção de habitações construídas
com materiais e mão de obra portugueses.
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[63] Memória do Bairro das Sobreiras,
Porto, s.d.
[64] Identidade do Bairro das Sobreiras,
Porto, 2018.
(Programa de Casas Para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Luís de
Almeida d’Eça )

[65] Memória do grupo de moradias do Bom
Sucesso, Porto, anos 50.
[66] Identidade do grupo de moradias do
Bom Sucesso, Porto, 2018.
(Programa Plano de melhoramentos da
Cidade do Porto | decreto-lei 40.616 |
Arquiteto Luís de Almeida d’Eça)

[67] Memória do grupo de moradias
populares de Pio XII, Porto, 1962.
[68] Identidade do grupo de moradias
populares de Pio XII, Porto, 2018.
(Programa Plano de melhoramentos da
Cidade do Porto | decreto-lei 40.616 |
Arquiteto não identificado)

[69] Memória do grupo de moradias
populares do Carvalhido, Porto, anos 60.
[70] Identidade do grupo de moradias
populares do Carvalhido, Porto, 2018.
(Programa Plano de melhoramentos da
Cidade do Porto | decreto-lei 40.616
| Arquiteto Luís de Almeida d’Eça)
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No entanto, constata-se que inicialmente as habitações construídas
ao abrigo deste Programa eram compostas por casas unifamiliares, como é o
caso do Bairro de Casas para Famílias Pobres de Cascais (?-1947) e o Bairro de
Casas para Famílias Pobres de Caramão da Ajuda (?-1947), ambos em Lisboa,
e no Porto, o Bairro de Casas para Famílias Pobres da Carujeira (1945-1946).
Mas, após a segunda metade do século XX, verificou-se que existiu
uma nova abordagem em que se abandonou a casa unifamiliar e se começou a
construir blocos habitacionais, como foi o caso do Bairro de Casas para Famílias
Pobres da Quinta do Jacinto (1950-1956), em Lisboa, da autoria de Raúl Tojal e
José de Lima Franco, o Bairro das Sobreiras (1952-1953) e o Bairro de moradias do
Bom Sucesso (?- 1956), ambos da autoria de Almeida d´Eça, o Bairro de moradias
populares de Pio XII (?-1957) e o Bairro do Carvalhido (?-1957), no Porto. Nos quais
o Bairro do Bom Sucesso e do Carvalhido foram construídos ao abrigo do Plano de
melhoramento da cidade do Porto, mas com o financiamento do Programa de casas
para Famílias Pobres.
É de salientar que as construções de blocos habitacionais construídas após os anos
50, ao abrigo deste Programa, são em galeria, optando-se pelo acesso direto do
exterior a cada fogo.
É de referir a importância do 1º Congresso Nacional de Arquitetura de
1948 que viria a lançar uma nova abordagem sobre O problema português da Habitação,
em que a construção em altura e a Carta de Atenas foram adotados como modelos
a seguir. Optou-se assim, pela rotura com uma arquitetura meramente tradicional,
que se recorria de estilos arquitetónicos nacionais defendidos por Raul Lino.
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[71] Memória do Bairro de Alvalade,
Lisboa, s.d.
[72] Identidade do Bairro de Alvalade,
Lisboa, 2018.
(Programa de Casas de Renda Económica |
lei 2007 | Arquiteto Miguel Jacobetty Rosa)

[73] Memória do Bairro das Estacas, Lisboa,
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[74] Identidade do Bairro das Estacas,
Lisboa, 2018.
(Programa de Casas de Renda Limitada |
decreto-lei 36.212 | Arquitetos Ruy Jervis
d´Athouguia e Sebastião Formosinho
Sanchez)

[75] Memória do Bairro de Ramalde, Porto,
s.d.
[76] Identidade do Bairro de Ramalde,
Porto, 2018.
(Programa de Casas de Renda Económica |
lei 2007 | Arquiteto Fernando Távora)

[77] Memória do Bairro do Tarrafal,
Matosinhos, s.d.
[78] Identidade do Bairro do Tarrafal,
Matosinhos, 2018.
(Programa de Casas de Renda Económica |
lei 2007 | Arquiteto Miguel Jacobetty Rosa)
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2.1.4. Programa de Casas de Renda Económica
“O Ministro das Obras Públicas e Comunicações, ouvido o do Interior, poderá
autorizar a construção de Casas de Renda Económica em agrupamentos ou Blocos
convenientemente localizados, com boas condições de salubridade.”29

29. Lei nº 2:007 de 7 de Maio de 1945.

Após um mês do lançamento do Programa de Casas para Famílias
Pobres, mais concretamente no dia 7 de Maio de 1945 foi lançado o Programa de
Casas de Renda Económica. Este viria a constituir uma conclusão e uma viragem de
pensamento do que tinham sido os anteriores Programas de Casas Económicas e as
suas vertentes, uma vez que foi o primeiro a ser idealizado inteiramente desde 1933
com habitações de rés-do-chão e três pisos no máximo.
Este programa teve medidas que foram estipuladas para serem casas de
renda económica e tinham de obedecer a premissas muito significativas e específicas,
isto é, as habitações teriam de possuir condições higiénicas, “terem acesso directo a cada
fogo”30, com o máximo de rés-do-chão e três pisos, e teriam no mínimo, três divisões

30. Lei nº 2:007 de 7 de Maio de 1945.

para as casas de segunda classe e cinco divisões para as de primeira classe; nelas
ainda estariam incorporados espaços como a cozinha, despensa, casa de banho e
retrete.
“No virar da página do percurso da habitação em Portugal, o debate em torno do alojamento
assume proporções significativas. Trata-se de uma fase menos ideológica e mais pragmática com a II
Guerra Mundial [1939-1945] como charneira.”31
Com o fim da II Guerra Mundial resultou o período intitulado de

31. Portas, N. (2013). Habitação para o
maior número. p. 24.

“charneira” que marcou uma viragem do que aconteceria, para o que iria acontecer
posteriormente, com o aumento da população, que se veio a refletir na problemática
da habitação em Portugal.
Portanto, surgiu uma maior necessidade de dar resposta a problemas
habitacionais. Foi aqui que começaram as HE, Habitações Económicas, que se
irão apoiar nas novas políticas habitacionais do Estado Novo, com a entrada em
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vigor deste Programa de Casas de Renda Económica, onde existiu pela primeira
vez a possibilidade do sistema de arrendamento de habitação coletiva. Foi com as
Habitações Económicas que assistimos a um conjunto significativo de alterações
perante o pensamento e atuação sobre o problema de falta de casas. Por um lado,
entrou em vigor a possibilidade de arrendamento, contrariando a ideologia estadonovista até então em vigor, e por outro, abandona-se a habitação unifamiliar,
deixando de ser a única posição do Regime, assumindo-se a habitação coletiva,
como resposta às novas necessidades.
Assistiu-se a uma nova abordagem para resolver os problemas habitacionais,
influenciados pelo movimento moderno, em que se abandonou a Casa Portuguesa
tradicional e se lançaram novas formas de habitar, a casa moderna, em bloco
vertical, apoiada num modelo de cidade-jardim.
Torna-se importante refletir sobre esta viragem de pensamento. Centramonos no Problema da Casa Portuguesa, escrito por Fernando Távora nesta época, para
tentar dar uma resposta. Ora, o Arquiteto reflete sobre a perda de carácter da
Arquitetura, em que o Homem procurava no passado a resolução do presente.
Indicando nesta procura, apenas na história do passado, uma Arquitetura de
arqueólogos e não de Arquitetos. Távora reforça a ideia de que “a nossa arquitetura
‘tradicional’ era caracterizada por um determinado número de motivos decorativos cuja aplicação
32. Távora, F. (1947) O problema da casa
portuguesa. p.7.

seria suficiente para produzir casas portuguesas.”32
Este pensamento que iria ao encontro do que o Arquiteto Raul Lino
expressava em Casas Portuguesas, não seria suficiente para Távora. Mas afinal o que
se entende por Casas Portuguesas?
No nosso sentido crítico e imaturo da arquitetura, conhecemos este conceito
não apenas como um estilo, mas também como um viver português que, pelas
palavras de Raul Lino, apenas se baseavam na busca de ligações de decorações
arquitetónicas. Isto porque procura semelhanças e identidade no fazer arquitetura
portuguesa apenas ao observar a obra construída.
Constatamos, por certo, que estas semelhanças não se baseiam apenas na
decoração de uma habitação, ou seja, na procura de um estilo de arquitetura. Será
necessário estudar a habitação popular despojada de um estilo arquitetónico para
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perceber em que sentido podemos falar de Arquitetura portuguesa.
Assim, surge o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, que reuniu
uma série de novos arquitetos, com o intuito de estudar a arquitetura regional de
Portugal Continental. Percebe-se que na primeira metade do século XX estava a ser
debatida a identidade da Arquitetura Portuguesa, tanto na obra arquitetónica com
a Casa Portuguesa de Raul Lino, como no modo de vida dos Portugueses no Inquérito
à Arquitetura Popular.
Entende-se que esta identidade da arquitetura portuguesa se perdeu com a
entrada do movimento moderno. Deste modo, não queremos apenas nos basear na
arquitetura tradicional, mas perceber até que ponto o passado (Memória) constrói o
presente (Identidade) e lança diretrizes para o futuro.
Compreende-se que a Arquitetura não é só realizada com base no passado
mas, também, não será só executada com base no futuro. Será preciso descobrir
a terceira via: uma Arquitetura vinculada no Homem e na evolução do mesmo.
Entendemos que será necessário olhar para trás para conseguir perceber que o
caminho é em frente, sem esquecer que o Homem de ontem não é o Homem de
hoje e, necessariamente, não será o Homem de amanhã, mas no entanto continuará
a ser Homem.
Desta forma, procuramos encontrar a terceira via que, no nosso entendimento
se perdeu com a chegada do Movimento Moderno. Esta descontinuidade que se
manifesta na Arquitetura contemporânea apresenta-se como uma quebra na leitura
do “espaço-tempo”, em que a lógica do habitar ganha novas dimensões e a cidade
sofre transformações no seu crescimento. É na génese deste crescimento que nos
vamos focar, na edificação dos novos bairros que deram origem à expansão da
cidade.
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III O Caso de Coimbra
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[79] Memória da Cidade de Coimbra vista
de Santa Clara, ínicio do séc. XX.
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O Caso de Coimbra
“Sim, Coimbra é uma linda cidade, cheia de sentido nacional. Não há nenhuma mais
bela no país, e muito do que a nação fez de bom e de mau fê-lo aí, ou teve aí a sua
génese.”33

33. Torga, M. Portugal, p.90.

Coimbra é uma cidade conhecida pela sua histórica Universidade, que
formou várias personalidades importantes do país. Por ela passaram grandes poetas,
escritores, historiadores, médicos, advogados entre outros.
Torna-se importante refletir sobre o que foi Coimbra no período anterior
com o surgimento das novas Faculdades, no seguimento deste plano surgiram os
bairros de Casas Económicas. Para isso, far-se-à uma breve síntese do que era esta
cidade antes destas construções que tiveram origem no período do Estado Novo.
Foi neste período que as entidades públicas procederam ao
desenvolvimento de vários projectos em Coimbra, tiveram mais relevância na
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[80] Memória das demolições do Instituto
de Antropologia, situado a meio da Rua
Larga da Alta, finais dos anos 40.

[81] Memória das demolições da Alta. As
casas que estão à direita pertenciam à Rua
do Guedes, finais dos anos 40.

[82] Memória das demolições da Rua Larga
da Alta, finais dos anos 40.
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edificação da “Cidade Universitária”, na medida em que os trabalhos realizados
acabaram “por se concretizar na Alta, onde se demoliram duas centenas de prédios34 para edificar a
“Cidade Universitária”35. Isto levou a que houvesse um crescimento mais acentuado na
expansão da cidade, que se veio a refletir na edificação dos bairros de realojamento

34. Entenda-se prédio como um bloco
habitacional com mais de dois pisos e
que aloja várias famílias.
35. Faria, J. A. & Rebelo, J. (2006) Evolução do espaço físico de Coimbra. p. 65.

na periferia.
Dado que os terrenos fora do núcleo urbano eram mais económicos,
verificou-se que estes seriam uma resposta ao que se tornaria uma pergunta
importante aquando da edificação da Alta, que se reverteria praticamente a uma
zona de actividade escolar, uma vez que com as novas construções na Alta da cidade
apenas se iriam abranger as faculdades. Onde realojar os habitantes que perderam
as suas habitações para dar lugar às novas edificações universitárias?
Perante esta necessidade de realojamento surgem os bairros económicos
que se irão apoiar no plano urbanístico da cidade.
Assistiu-se a uma nova construção universitária que supunha uma
intervenção urbana, não só na zona da Alta, mas também na sua periferia. Estas
construções localizadas na Alta afirmavam claramente a obra do Regime, a expressão
máxima da arquitetura do poder do Estado Novo e a sua monumentalidade.
A procura de uma Arquitetura nacional decorria na construção dos
bairros de realojamento, com o revivalismo etnográfico da Casa Portuguesa. Observa-se
que este período foi fortemente marcado pela busca de uma Arquitetura portuguesa,
muito baseada nos estudos do Arquiteto Raul Lino.
A edificação em 194136 da Cidade Universitária de Coimbra constituiu
a expressão do Estado Novo na procura de uma corrente nacional no que dizia

36. Data do Plano Do Arquiteto Étienne De Goer.

respeito às casas dos novos bairros. Assistiu-se, nos anos 40, a uma afirmação do
poder estatal em Coimbra, onde se resolve proceder à ampliação da zona escolar da
cidade, que deu origem a uma forte reestruturação urbanística. O que se observava
na Alta da cidade até então, seria um equilíbrio de construções quanto às funções
urbanas, isto é, a articulação dos espaços escolares com zonas residenciais e de
comércio representava a harmonia da cidade.
No entanto, o Estado Novo resolveu caracterizar aquela zona da cidade
com construções inteiramente públicas, tendo resultado numa transformação
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[83] Memória de Coimbra, 1930.

[84] Identidade de Coimbra, 2018.
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urbanística, tanto nas suas construções como nas suas funções, testemunhando o
princípio de atuação do Regime quanto à politica patrimonial.
A abrangência do programa das novas construções chocou a população
conimbricense que assistia a uma completa reestruturação da cidade. As várias
demolições davam origem a uma nova cidade universitária, que concentrava todas
as suas funções naquele lugar. O responsável pelo projeto da Cidade Universitária
foi o Arquiteto Cotinelli Telmo, que absorvia a influência de um estilo arquitetónico
monumental. Contrariando a posição defendida pelo Urbanista De Gröer,
responsável pelo Anteprojeto de Embelezamento e Extensão da Cidade de Coimbra,
que considerava a Alta como uma “Cidade Museu” a ser inteiramente conservada.
“As obras deveriam, por isso, limitar-se a uma mera “remodelação”. Este pensamento, partilhado
por Salazar, foi ultrapassado por Cottinelli, e Duarte Pacheco, que impuseram um plano de grande
impacto urbanístico.”37
Este plano, que defendia a monumentalidade expressada pelo Regime,

37. Rosmaninho, N. (2006) O poder da
arte: O Estado Novo e a cidade Universitária.
p.77.

assumiu-se como um núcleo desligado da envolvente que reconheceu o terreno
como uma tábua rasa, defendendo apenas as construções públicas e destruindo
as construções habitacionais e comerciais, ao salientar apenas a grandeza e
monumentalidade dos edifícios construídos.
Assistia-se, portanto, à construção de uma nova zona da cidade que dava
origem às necessidades de habitação em Coimbra.
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[85] Memória da topografia de Coimbra,
Corte AA’ de 1984.

[86] Memória da cartografia de Coimbra,
com marcação do corte AA´, 1932.
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A

A´

3.1. O Plano De Gröer
“A cidade parece-nos como um todo em que nenhum desejo se perde e de que nós
fazemos parte, e como ele goza de tudo de que nós não gozamos só nos resta habitar
neste desejo e satisfazermo-nos com ele.”38

38. Calvino, I. Cidades Invisíveis. p.26.

O Estado Novo preconizou os planos de urbanização e obras públicas
para as cidades que têm mais de 2500 habitantes. Como não havia urbanistas
portugueses suficientes para este fim, viu-se obrigado a recorrer a urbanistas
estrangeiros. “Veio primeiro Alfred Agache (1934) [...] e depois Étienne De Gröer [em 1938],
seu antigo colaborador e professor do Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris.”39
Assim, em 1938, chegou a Coimbra, Étienne De Gröer. Este urbanista

39. Santos, L. (1983) Planos de Urbanização para a cidade de Coimbra. p.9.

foi um dos mais importantes e precursores do novo urbanismo português promovido
pelo Estado Novo.
O plano de De Gröer, elaborado para a cidade de Coimbra, entregue em
1941, foi, no entanto, classificado como Ante-projeto de Urbanização, de Embelezamento
e de Extensão da Cidade de Coimbra, servindo não só para o projeto definitivo geral,
como também para projetos particulares que englobassem trabalhos de urbanização
estabelecidos no Plano. Embora posteriormente, em 1948, o Ante-projeto fosse
revertido a Plano Geral de Urbanização, dado que o Decreto-lei nº 35:931 de 4 de
Novembro de 1946, convertiria os ante-projetos de caráter sumário a Planos Gerais.
O Plano foi apresentado às escalas 1/50000 e 1/5000. Juntamente com o
plano foram, também, entregues quatro plantas a uma escala de pormenor 1/1000:
uma mais abrangente indicando o centro da cidade (a Baixa, a Alta e o Bairro Sá da
Bandeira), outra que englobava a zona de Montes Claros, Celas e Cumeada, outra
referente à zona do Calhabé, do Estádio e do Liceu Feminino e ainda uma última
referente à urbanização de um terreno muito íngreme.
Torna-se importante analisar de forma sucinta o panorama da cidade
antes do Plano, como podemos ver na cartografia de 1932. Esta testemunha que o
núcleo urbano40 da cidade se resumia a dois setores: a parte alta e a parte baixa da
cidade, diferenciados entre si pela discrepância topográfica acentuada, tal como lhe

40. Entenda-se núcleo urbano como a
zona da cidade com um aglomerado
construtivo denso.
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[87] Memória do Largo da Feira, com o
edifício da Escola primária feminina, s.d.
[88] Memória do edifício do Governo Cívil,
s.d.

[89] Memória da zona da Alta, cartografia
de 1932.

[90] Memória da Universidade de Coimbra,
s.d.
[91] Memória da Faculdade de Letras
projetada pelo Arquiteto Silva Pinto, s.d.
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são atribuídos os nomes.
A zona alta da cidade era composta por edifícios de serviços públicos,
nomeadamente a Universidade, o Hospital, os Museus, o Liceu e as Igrejas. No
entanto, antes da construção das novas faculdades, existia igualmente nesta zona
uma vasta densidade habitacional, composta por habitações com número de pisos
diferenciados. Por outro lado, a zona baixa da cidade era predominantemente
composta por edifícios de habitação e comércio.
Interessa perceber que Coimbra já era conhecida, antes do Estado
Novo pela sua histórica Universidade, sendo umas das mais antigas, ainda em
funcionamento. Esta particularidade de Coimbra, fez com que o Estado se
manifestasse sobre a identidade da Cidade. Nesse sentido, manifestou a necessidade
de monumentalizar a Alta com a convicção de ampliar o espaço destinado à
atividade escolar, alterando as raízes históricas iniciais como a cartografia de 1932
comprova a diversidade das funções urbanas, embora muito direcionada para a
atividade escolar.
A ideia de intervir na zona da Alta nasceu dentro da convicção de
monumentalidade do Regime, desenvolvendo-se perante as já existentes construções
escolares. Uma vez que Coimbra já possuía uma cidade universitária, embora numa
escala menor, formada ao longo de vários séculos, constatou-se a necessidade do
alargamento das suas funções. Neste sentido, o espaço urbano de Coimbra foi-se
expandindo, potenciado pela Universidade.
A intervenção na Alta gerou expropriações, alterando por completo as
funções urbanas daquele espaço. O que anteriormente era uma zona tendencialmente
habitacional, comercial e escolar, foi completamente alterada apenas para uma
zona escolar. São estas intervenções que decorreram nos anos quarenta que irão
promover a necessidade de um plano urbanístico. A inevitabilidade de uma ação de
urbanização do território, segundo os Planos Gerais de Urbanização para as várias
cidades do país, irá expressar a acção do Estado sobre o espaço urbano.
Foi com Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas, que se levou a
cabo a estratégia de urbanização do território português, contratando urbanistas
para o seu desenvolvimento.
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[92] Memória do Plano de Étienne De Gröer,
apresentado à escala 1/5000, Coimbra, 1941.
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O plano de De Gröer fundamentou-se com base num elaborado estudo,
em que se examinou “(...) cada uma das partes urbanas, pondo em relevo as suas qualidades
particulares, sublinhando os seus defeitos, e procurando, cuidadosamente, o meio de lhes pôr termo.”41
Deste estudo, resultou uma planta geral de Coimbra, onde se pode

41. Santos, L. (1983) Planos de Urbanização para a Cidade de Coimbra. p.16.

verificar que o urbanista propôs uma expansão da cidade, dividindo-a por zonas
residenciais, comerciais e rurais. A zona comercial era setorizada no núcleo urbano,
pertencente à zona baixa; a zona residencial abrangia todo o núcleo urbano, e foi
proposta a expansão de forma densificada e homogénea, pelo seu limite.
Este plano resultou de uma clara definição funcional e correspondentes
densidades, isto é, a zona industrial ficava contida entre a Estação Velha e a Estação
Nova, uma vez que o transporte mais utilizado seria o comboio, o que possibilitava
às industrias a fácil distribuição dos produtos e a natural entrada de matéria prima.
Quanto às zonas residenciais, De Gröer hierarquizou segundo uma
ocupação de grande densidade para baixa densidade, onde referia a importância da
harmonia e equilíbrio da gestão racional da cidade.
No entanto propôs, também, pequenas zonas residenciais, fora desta
densidade constituídas por cidades satélites42, propostas estrategicamente nas zonas
de expansão, junto dos eixos de entrada da cidade. Estes eixos faziam a ligação de
Coimbra ao Porto, à Figueira da Foz, a Lisboa, a Penela e à Serra da Lousã. Estas
diretrizes incidiam segundo o modelo de cidade-jardim que o urbanista considerava

42. Cidades-satélite são compostas por
uma densidade construtiva (cidade ou
bairro) que se situa nos subúrbios de
uma cidade maior. Neste caso referimo-nos aos bairros nos subúrbios da
cidade de Coimbra.

a primeira base do urbanismo moderno. A cidade “central” seria o centro de uma
série de aldeias satélite. Desta forma, a cidade foi dividida em várias zonas, cada
uma delas aproveitando o solo convenientemente, sem misturar diferentes funções.
Verificou-se a influência da aprendizagem que se baseou na teoria das
cidade-jardim, preconizada por Ebenezer Howard ao publicar a obra Tomorow: a
Peaceful Path to Real Reform em 1898. Defendia a construção de cidades harmonicamente
habitáveis, contrariando o movimento de resistência face à revolução industrial que
erguiam as cidades industriais, proporcionadas pelo aumento da população que
se deslocaria das zonas rurais criando espaços sobrelotados. Howard introduziu
um novo pensamento em relação aos problemas habitacionais que poderiam ser
solucionados com planos urbanísticos. O urbanista defendia que a cidade-jardim
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[93] Planta de um terreno muito íngreme,
apresentado à escala 1/1000, Coimbra,
1941.
[94] Planta do Centro da cidade (Baixa,
Alta e Sá da Bandeira), apresentado à escala
1/1000, Coimbra, 1941.

[95] Planta da zona do Calhabé e Estádio,
apresentado à escala 1/1000, Coimbra,
1941.
[96] Planta da zona de Montes Claros,
Celas e Cumeada, apresentado à escala
1/1000, Coimbra, 1941.
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deveria constituir uma ou mais cidades satélite em torno de uma cidade “central”.
Estas cidades deveriam possuir um cinturão verde e ligarem-se por meio de
transportes rápidos à cidade “mãe”.
Ora, o plano De Gröer assentava exactamente neste conceito de cidadejardim defendido por Howard, em que a cidade “mãe” representa o que chamamos
de núcleo urbano e as cidades satélite a urbanização de pequenos aglomerados
urbanos. Esta coincidência dos princípios do desenho urbano e das suas vantagens
em relação à construção de baixa densidade, afirmava-se nas práticas das várias
cidades europeias.
Etienne De Gröer tinha como princípio a qualidade de vida, o espaço
livre, o espaço verde e a vida em família, com base na ideia de casa individual para
todas as classes sociais. Defendia a casa unifamiliar como sendo a mais económica.
Neste sentido expressou a sua opinião ao afirmar que “num bairro com prédios altos
a Câmara é obrigada a fazer ruas mais largas do que aquelas que seriam suficientes para servir
um bairro com vivendas”43. Constatou-se que De Gröer defendia a cidade dispersa
constituída por densidades baixas, opondo-se à construção em altura. Esta posição

43. Santos, L. (1983) Planos de Urbanização para a cidade de Coimbra. p.21.

já teria sido defendida nos congressos internacionais de urbanismo, desde Viena em
1920 até Estocolmo em 1939.
No entanto, este panorama era impraticável no caso de Coimbra, contudo,
a ideia de casa unifamiliar deixou marcas nos bairros económicos construídos nesta
época. A utilização de modelos de baixa densidade, em oposição aos modelos da
cidade em blocos, resume a solução encontrada para os bairros de apoio estatal
da primeira metade do século XX. Os Bairros de casas unifamiliares foram um
dos princípios do urbanista, como forma de crescimento da cidade em que a casa
individual traria vantagens quanto à salubridade, à envolvente e à estabilidade da
família. Aliás, este seria, também, um dos argumentos do Estado relativamente às
políticas de habitação.
Em resumo, o plano de Etiénne De Gröer procurava uma nova cidade,
mais higiénica, agradável, equilibrada e funcional que conjugasse todas as funções
no desenho do espaço urbano. Ao confrontar o plano de De Gröer com a planta
de 1960, verificou-se que o proposto pelo urbanista se refletiu no que foi construído
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Legenda
Linha do comboio

[97] Esquema da cidade de Coimbra
com
a
representação
do
núcleo
urbano, do elétrico e da zona de
implantação dos bairros da cidade, 1932.

[98] Planta de zonamento da cidade de
Coimbra de Étienne De Gröer, apresentado
à escala 1/50000, 1941.
[99] Cartografia de Coimbra com a mancha
da localização dos bairros económicos, e os
eixos de ligação às restantes cidades do país,
sem escala, 1960.
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Linha do elétrico
Rio Mondego
Zona da Alta demolida
Bairros Económicos

anos mais tarde. É interessante perceber que os locais onde o plano se referia a
cidades satélite fora do limite urbano, levaram a que a cidade começasse a crescer
perante as vias que faziam a ligação de Coimbra para as diversas cidades do país.
Verificou-se, portanto, que os bairros estatais foram estrategicamente
colocados nessas mesmas linhas de expansão que, por sua vez, se localizaram na
zona das cidades satélite propostas. Se por um lado os bairros ajudavam a esta
expansão, fazendo com que começasse a existir uma espécie de cidades satélite ou
até mesmo cidades-jardim na periferia, por outro fizeram com que estes bairros hoje
se integrassem cordialmente na malha urbana consolidada.
Em suma, verificámos após a análise do Plano e da cartografia anterior ao
mesmo, de 1932, e posterior de 1960, que os bairros económicos foram implantados
adjacentes às ramificações propostas.
Neste sentido, torna-se importante referir que cada zona da cidade “(...) é
afectada pelo Plano de Urbanização estudado pelo Arquitecto E. de Gröer, bem como todas as áreas
preferidas por V. Exa. para a construção dos bairros de Casas Económicas de Coimbra.”44
Em resumo, os bairros estatais não só pertenceram a uma expansão

44. Documento Textual SIPA. DREMC-UD:1691/1 (Folha datada de 19 de
19 de Julho de 1944).

urbana como também ajudaram, em certo sentido, a coser o tecido urbano,
evidenciando em parte o desenvolvimento da cidade.
O crescimento da cidade contribuiu, ao longo dos anos, para o aumento
relativo às necessidades de habitação, que foram solucionadas com os programas
estudados no capítulo anterior. As diferentes áreas de intervenção em Coimbra,
onde foram implantados os Bairros, criaram um campo de experimentação variado,
no que se refere à habitação de apoio estatal. Foi com base no Plano de Étienne De
Gröer e com a edificação da Cidade Universitária, que se fez sentir a necessidade
de habitação em Coimbra, tornando-se este período crucial para a remodelação
urbana.
Embora nos tenhamos focado essencialmente no plano de Gröer, importa
mencionar que até hoje foram criados mais dois planos de urbanização de Coimbra,
sendo eles o Plano Regulador de Almeida Garret, em 1955, e o Plano de Gestão de
Costa Lobo em 1970 e 1974, que por motivos de período posterior a construção dos
bairros económicos da cidade, optámos por nos focar apenas no plano De Gröer.
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[100] Memória do Bairro D. Manuel de
Bastos Pina, s.d.
[101] Memória do Bairro D. Manuel de
Bastos Pina, s.d.
(Programa de Promoção Filantrópica | sem
enquadramento legislativo | Arquiteto não
identificado)

[102] Memória do Bairro da Relvinha, sd.
[103] Memória do Bairro da Relvinha, sd.
(Programa de Promoção Filantrópica | sem
enquadramento legislativo | Arquiteto não
identificado)

[104] Identidade do Bairro da Companhia
dos Caminhos de Ferro, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Joaquim Madureira)

[105] Memória do Bairro do Loreto, 1942.
[106] Identidade do Bairro do Loreto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)
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3.2. Os bairros estatais de promoção pública
“Esqueceram e esquecem ainda os autores dessas “Casas Portuguesas” que as
formas tradicionais de toda a arte de edificar não representam capricho decorativo ou
manifestação barroca.”45

45. Távora, F. (1947) O Problema da Casa
Portuguesa. p.8.

Em Coimbra, os bairros de apoio estatal surgiram a partir dos anos
quarenta, embora no século XIX, tivesse sido edificado um bairro operário, o Bairro
Operário D. Manuel de Bastos Pina46, que era constituído por quinze casas térreas
na zona de Montes Claros; doze das quinze casas seriam atribuídas em 1898 e as

46. Nome do 57ª Bispo de Coimbra.
com a iniciativa do mesmo. Situava-se
na zona de Montes Claros.

restantes três só foram distribuídas no ano seguinte. No entanto, a fraca construção
das habitações levou a que em 1911 praticamente todas precisassem de obras. A
precária construção e o estado avançado da degradação das habitações, conduziu à
demolição de todas as construções em 1955.
O alargamento e expansão da cidade de Coimbra que se iniciou nos
finais do século XIX e inícios do século XX, incidiu numa primeira fase na extensão
norte, onde se começaram a construir as indústrias, junto à ligação Coimbra-Porto.
Este aumento das unidades industriais, acentuado na década de quarenta, provocou
um intenso deslocamento da população rural para aquela zona da cidade, o que fez
surgir as necessidades de habitação em Coimbra.
Os primeiros bairros a serem construídos tiveram origem no aumento
populacional, proporcionado pelo crescimento das instalações fabris. “A população
dos lugares dos bairros do Loreto, Pedrulha, Estação de Caminho-de-Ferro e Relvinha, computada
em 223 habitantes em 1896 subiu para 504 em 1922 e 950 em 1940 (...)”47, uma vez que
foram edificadas as fábricas de cerveja, de loiça e de massas e bolachas nesta zona.

47. Rosmaninho, N. (2006) O poder da
arte: O Estado Novo e a cidade Universitária.
p.98.

Os primeiros bairros foram: o do Loreto (1935-1941), o da Companhia
Nacional dos Caminhos de Ferro (?-1936) e o da Relvinha (Consultar Anexo F),
destinados a trabalhadores da zona industrial, proposta pelo Arquiteto e Urbanista
Étienne De Gröer. Esta zona, situada fora dos limites urbanos, levou à construção
destas habitações para alojar os operários das fábricas que tinham nessa zona os
seus postos de trabalho.
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[107] Memória da implantação do Bairro da
Relvinha, esc. 1/1000, 1960.
[108] Identidade da implantação do Bairro
da Relvinha, atualmente demolido, esc.
1/1000, 2010.

[109] Memória do Bairro da Relvinha, s.d.
[110] Memória do Bairro da Relvinha, s.d.
(Programa de Promoção Filantrópica | sem
enquadramento legislativo | Arquiteto não
identificado)

[111] Identidade do Bairro da Companhia
Nacional dos Caminhos de Ferro, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto Joaquim Madureira)

[112] Memória da implantação do Bairro
da Companhia Nacional dos Caminhos de
Ferro, esc. 1/10000, 1960.
[113] Identidade da implantação do Bairro
da Companhia Nacional dos Caminhos de
Ferro, esc. 1/1000, 2010.
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O Bairro da Relvinha (consultar anexo F, p. 210 e 211) era constituído
por um núcleo de casas de madeira, como é possível observar na fotografia, onde
a planta de 1960 testemunha a implantação de 26 habitações. Embora tenha sido
pouca a informação encontrada respetivamente a este bairro, uma vez que foi
demolido após o projeto SAAL48, este deu origem à construção de um novo bairro
social naquele local. Segundo João Baía, os moradores deste bairro correspondiam à
população desalojada da zona da Estação Velha que estaria a ser alvo de um processo
urbanístico, onde resultou a construção da atual Avenida Fernão de Magalhães.
A construção destas habitações foi promovida pela Câmara Municipal de
Coimbra, que construiu casas de madeira em condições precárias, que com o passar
dos anos se foram degradando. Para além da sua construção em madeira, estas
habitações tinham o chão de cimento, que gerava um elevado grau de humidade.
Por se tratar de um alojamento provisório e precário, o bairro foi demolido dando
origem a um outro, que é composto por casas unifamiliares, agrupadas, de dois

48. O programa SAAL (Serviço de
Apoio Ambulatório Local) corresponde
a uma nova política de habitação que
quebrou as ideologias do Estado Novo
e propôs novas formas de resolver os
problemas habitacionais das classes
mais desfavorecidas. Um dos principais impulsionadores deste projeto foi o
Arquiteto Nuno Portas que assumiu o
cargo de Secretário de Estado da Habitação e do Urbanismo. Este programa teve a particularidade de englobar
a participação direta dos moradores,
numa tentativa de atender às necessidades de habitação por todo o país,
iniciando-se após a Revolução do 25 de
Abril de 1974.

pisos, que, atualmente, alberga 34 famílias.
O Bairro da Companhia Nacional de Caminhos de Ferro (consultar
anexo F, p. 216 e 217) foi um dos bairros de Coimbra, desenhado pelo Arquiteto
Joaquim Madureira49, composto por 100 habitações ao abrigo do Programa de
Casas Económicas, onde em Janeiro de 1937 se determinava o custo da construção

49. Segundo a documentação da pasta
da DGEMN-0943/05 datada de 30 de
Novembro de 1936.

do mesmo. Tendo pouca informação encontrada, e uma vez que os bairros de
Caminhos de Ferro se localizavam junto às estações, supomos que o conjunto de
casas que se encontram junto à estação de Coimbra-b fazem parte do respetivo
projeto. Contudo, atualmente existem apenas 36 habitações construídas com os
elementos da Casa Portuguesa, onde os vãos são delimitados por uma moldura em
pedra. Estas casas, dispostas em banda, têm um a dois pisos. O seu desenho urbano
é ambíguo, uma vez que os acessos às habitações são realizados por caminhos sem
pavimento.
O Bairro do Loreto (consultar anexo F, p. 214 e 215), denominado em
1971 por Bairro Dr. Bissaya Barreto, foi construído pela Junta da Província da Beira
Litoral entre 1935 a 1941, segundo o Programa de Casas Económicas de 1933. Este
viria a ser a primeira manifestação de Bissaya Barreto em edificar um bairro que
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[114] Memória da tipologia habitacional do
Bairro do Loreto, planta e alçado T1, esc.
1/500, s.d.
[115] Memória da tipologia habitacional do
Bairro do Loreto, planta e alçado T2, esc.
1/500, s.d.
[116] Memória da tipologia habitacional do
Bairro do Loreto, planta e alçado T3, esc.
1/500, s.d.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)

[117] Memória da implantação do Bairro do
Loreto, esc. 1/10000, 1960.
[118] Identidade da implantação do Bairro
do Loreto, esc. 1/10000, 2010.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)

[119] Memória do Bairro do Loreto, 1968.
[120] Identidade do Bairro do Loreto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)

[121] Memória do Bairro do Loreto, 1968.
[122] Identidade do Bairro do Loreto, 2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquiteto não identificado)
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conseguisse resolver os problemas habitacionais no que se referia às condições de
vida dos bairros mais pobres, mostrando assim uma grande vontade política no que
respeita ao urbanismo e habitação da cidade.
A grande necessidade de habitações naquela zona levou a que o Bairro
tivesse começado a ser habitado em Abril de 1941, sem que, no entanto, tivesse
totalmente concluído.
Embora não fosse possível até à data de conclusão desta investigação
encontrar o autor do projeto do Bairro, conseguimos afirmar, segundo a
documentação consultada na DGEMN50, que o parque infantil assim como o centro
escolar são da autoria do Arquiteto Alfredo Machado51.
O bairro foi construído com 60 habitações, embora tivessem sido
projetadas 84, mas apenas foram construídas as casas de classe A. Estas casas tinham
em comum o desenho em planta que era marcado pelo átrio distribuidor central em
todas as suas tipologias T1, T2 e T3. As habitações estão dispostas paralelamente
à rua que lhes faz frente e agrupadas duas a duas possuindo um espaço verde que
se desenvolve nas traseiras de cada habitação. É de realçar que este bairro não é
composto apenas por habitações. Foram, também, projetadas construções de uso

50. Pasta DGEMN 06/11/27-02 que
diz respeito à memória descritiva e justificativa do parque infantil do Bairro
Económico do Loreto, datado de 28 de
Junho de 1938.
51. Alfredo Duarte Leal Machado
(1904-1954) foi um arquiteto formado
na EBAP, autor de várias obras em Coimbra, de destacar a fábrica da Triunfo.
Foi arquiteto da Delegação Norte da
Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) e vereador da Câmara Municipal de Coimbra
entre 1941 e 1945.

público, como é o caso do centro escolar, do parque infantil, um centro de jogo e
uma capela, embora a capela nunca tivesse sido construída.
Este conceito de bairro de baixa densidade populacional com habitação e
serviços destinados à qualidade de vida dos seus moradores está apoiado no conceito
de cidade-jardim, como o próprio programa antevia.
Contudo, segundo a informação encontrada no Jornal de Notícias
de 26 de Setembro de 1957, o Bairro tinha casas em perigo de ruína por falta de
reparações, testemunhando a baixa qualidade da sua edificação, assim como a falta
de arborização, que não dava a característica de cidade-jardim.
Atualmente este bairro tem vindo a sofrer alterações por parte dos
moradores, tanto no que se refere à área da habitação, onde foram criados novos
espaços anexos às casas projetadas. Em algumas, foi mesmo aumentado um piso e
alterado o revestimento.
Os restantes bairros construídos na primeira metade do século XX foram
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[123] Memória da tipologia habitacional
do Bairro Norton de Matos, planta e alçado
Tipo 2b, esc. 1/500, s.d.
[124] Memória da tipologia habitacional
do Bairro Norton de Matos, planta e alçado
Tipo 3b, esc. 1/500, s.d.
[125] Memória da tipologia habitacional
do Bairro Norton de Matos, planta e alçado
Tipo 3c, esc. 1/500, s.d.
((Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Januário Godinho e
Martins Júnior)

[126] Memória da implantação do Bairro
Norton de Matos, esc.1/10000, 1960.
[127] Identidade da implantação do Bairro
Norton de Matos, esc. 1/10000, 2010.
((Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Januário Godinho e
Martins Júnior)

[128] Memória do Bairro Norton de Matos,
1950.
[129] Identidade do Bairro Norton de
Matos, 2018.
((Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Januário Godinho e
Martins Júnior)

[130] Memória do Bairro Norton de Matos,
1950.
[131] Identidade do Bairro Norton de Matos,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Januário Godinho e
Martins Júnior)
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edificados com o intuito de alojar os habitantes de A velha alta... desaparecida52, sendo
estes os Bairros Económico de Celas (1944-1947), o Bairro Económico Marechal

52. Título do livro do álbum comemorativo das Bodas de prata da Associação
dos Antigos Estudantes de Coimbra.

Carmona (1944-1950), o Bairro Camarário da Conchada (1942-1950), o Bairro
Económico da Cumeada (1945-1952), o Bairro do Alto de Santa Clara (1946-1951)
e o Bairro da Fonte do Castanheiro (1948-1950).
O Bairro Económico de Celas (consultar anexo F, p. 218 e 219),
selecionado como caso de estudo, é um bairro formado por casas unifamiliares
geminadas e em banda que iremos analisar detalhadamente no capítulo seguinte.
O Bairro Marechal Carmona, ou Bairro Norton de Matos, (consultar
anexo F, p. 220 e 221) como é designado atualmente, faz parte de um dos mais
agradáveis bairros da cidade. Este da autoria do Arquiteto Januário Godinho53,
representa a edificação na maior área de intervenção dos bairros económicos de

53. Segundo o IAPXX: Inquérito à
arquitetura do século XX em Portugal.

Coimbra, sendo que alberga 436 famílias. É formado por casas unifamiliares e em
banda de dois pisos, e por dois edifícios de serviços54. Para além destas construções,
este bairro dispõe também de espaços de lazer ajardinados que conferem uma zona
de estar com mobiliário urbano para os seus utilizadores. Apresenta uma planta de
traçado ortogonal com uma estrutura viária hierarquizada que se apresenta pelo

54. Estes dois edifícios de serviços, foram edificados posteriormente ao projeto do Arquiteto Januário Godinho,
sendo o centro de recreio popular da
autoria do Arquiteto Manuel Lopes
Montalvão, com projeto de 1960.

desenho reticulado dos quarteirões. Construído ao abrigo do Programa de Casas
Económicas, possui várias tipologias dispostas num terreno plano. As tipologias
distinguem-se das restantes dos bairros construídos nesta época, uma vez que este se
destinava à classe média.
O interior das habitações está organizado de maneira a que no piso que
dialoga com a rua, piso térreo, apresentam-se os compartimentos de uso comum, isto
é, a sala, de estar e de jantar, a cozinha e em algumas das casas um escritório e uma
casa de banho. No piso superior da habitação encontram-se as zonas privadas, os
quartos e a casa de banho. Pode-se concluir que estas habitações estão organizadas
segundo as funções da casa, em que de dia se utilizaria apenas a zona do piso térreo
e de noite a zona superior da casa. Estas construções têm a particularidade da
entrada estar na fachada lateral da habitação, sempre que possível, porque quando
as habitações estão agrupadas a sua entrada é realizada pela fachada que está virada
para a rua.
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[132] Memória da tipologia habitacional do
Bairro da Cumeada, planta e alçado Tipo 2b,
esc. 1/500, s.d.
[133] Memória da tipologia habitacional do
Bairro da Cumeada, planta e alçado Tipo 3b,
esc. 1/500, s.d.
[134] Memória da tipologia habitacional do
Bairro da Cumeada, planta e alçado Tipo 3c,
esc. 1/500, s.d.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Cassiano Barbosa e
Joaquim Areal)

[135] Memória da implantação do Bairro da
Cumeada, esc. 1/10000, 1960.
[136] Identidade da implantação do Bairro
da Cumeada, esc. 1/10000, 2010.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Cassiano Barbosa e
Joaquim Areal)

[137] Memória do Bairro Norton de
Matos,s.d.
[138] Identidade do Bairro Norton de Matos,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Januário Godinho e
Martins Júnior)

[139] Memória do Bairro da Cumeada, s.d.
[140] Identidade do Bairro da Cumeada,
2018.
(Programa de Casas Económicas | decretolei 23.052 | Arquitetos Cassiano Barbosa e
Joaquim Areal)
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As habitações estão recuadas relativamente ao plano da rua, o que
permite um pequeno espaço de jardim na fachada principal da casa. Têm uma
linguagem arquitetónica com aparência moderna, porque a sua forma vertical
assenta num volume retangular de dois pisos com coberturas tradicionais, em telha e
vãos com caixilhos em madeira com portadas. No conjunto têm semelhanças à Casa
Portuguesa, na escolha dos materiais dos caixilhos e da cobertura, e à Casa moderna
na linguagem do desenho do volume, visto que não utiliza qualquer elemento
decorativo.
De facto, são visíveis as semelhanças do desenho urbano com os
princípios do plano de Étienne De Gröer, onde a forma retangular e a orientação
dos volumes remetem para as normas do plano que assentam na ideia de cidadejardim. Este bairro é o único que se adequa inteiramente aos princípios estipulados
pelo urbanista que anos antes realizou o Plano para a cidade de Coimbra, seguindo
as premissas do desenho do espaço público e do espaço privado, isto é, conjugar
no desenho urbano a partir da hierarquia viária e hierarquia funcional. Importa
também realçar que a zona em que se situa o Bairro Marechal Carmona se insere
numa das zonas desenhadas pelo urbanista Étienne De Gröer, que para aquele lugar
desenhou uma planta de pormenor à escala 1/1000.
O Bairro da Cumeada (consultar anexo F, p. 224 e 225), da autoria dso
Arquitetos Cassiano Barbosa e Joaquim Areal55, foi construído ao abrigo do Programa
de Casas Económicas e corresponde a um aglomerado de 64 habitações geminadas

55. Segundo IAP XX: inquérito arquitetura do séc.XX em Portugal, p.
132.

de dois pisos com um espaço ajardinado ou pavimentado, que se desenvolve na
parte da frente e nas traseiras de cada habitação.
Este bairro tem o desenho das tipologias igual ao Bairro Norton de
Matos, embora sejam de diferentes arquitetos. Contudo o seu traçado urbano é
diferente. O Bairro da Cumeada apresenta um traçado orgânico no qual são
projetados os espaços destinados a habitação, onde a área de cada espaço é realizada
pela delimitação de um muro que compreende o volume construído e o espaço
ajardinado envolvente.
Os Bairros da Conchada, do Alto de Santa Clara e da Fonte do
Castanheiro (consultar anexo F, p. 222 e 229) têm o mesmo desenho tipológico,
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[141] Memória da implantação do Bairro da
Conchada, esc. 1/10000, 2010.
[142] Memória da implantação do Bairro de
Santa Clara, esc. 1/10000, 2010.
[143] Memória da implantação do Bairro da
Fonte do Castanheiro, esc. 1/10000, 2010.
(Programa de Casas para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486)

[144] Identidade do Bairro da Conchada,
2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto não
identificado)

[145] Identidade do Bairro do Alto da
Arregaça, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto não
identificado)

[146] Memória do Bairro da Fonte do
Castanheiro, finais dos anos 40.
[147] Identidade do Bairro da Fonte do
Castanheiro, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Álvaro da
Fonseca)
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uma vez que se conseguiu encontrar a memória descritiva do Bairro da Fonte do
Castanheiro correspondente a Casas para pobres, agrupamento integrado no tipo “Litoral”
Aveiro- Coimbra- Leiria56, da autoria do Arquiteto Álvaro da Fonseca.
Estes três bairros têm a particularidade de serem constituídos por casas

56. Fonseca, A. (1945) Memória Descritiva
- Agrupamento de Casas para pobres.

unifamiliares agrupadas, nas quais o elemento mais pronunciado da fachada é a
chaminé, que lhes dá um caráter de “casa do povo”. Estes bairros foram projetados
segundo o Programa de Casas para Famílias Pobres, embora tenham variações no
seu desenho urbanístico, ao qual se entende que seguem a topografia irregular do
terreno. O número de habitações varia de bairro para bairro, sendo o da Conchada
apenas composto por 20 habitações unifamiliares geminadas, o do Alto de Santa
Clara possuí 80 habitações unifamiliares geminadas e o da Fonte do Castanheiro
contém 100 habitações, tendo este último algumas dessas habitações com dois pisos,
embora cada piso corresponda a uma família.
As habitações organizam-se segundo a independência da sala, isto é,
apesar de ser o elemento de entrada na receção da casa, não seria necessário o seu
atravessamento para que se pudesse realizar todas as funções da habitação. Neste
sentido, e tal como no Bairro do Loreto, existe em cada habitação um compartimento
retangular distribuidor - hall central.
Embora o Bairro da Fonte do Castanheiro tenha as mesmas tipologias
em todas as suas habitações, observamos que existem construções com dois pisos,
em que cada piso corresponde a uma família, que o distingue dos demais. Esta
diferença em relação aos restantes correspondeu à vontade da Câmara Municipal
de Coimbra. Segundo o Arquiteto Álvaro da Fonseca, “a única diferença que virá a existir
é que, desde que algumas moradias fiquem com dois pisos e portanto duas famílias, virá a sobrar
parte do espaço “arranjado” pois tínhamos previsto que todas as moradias fossem de rez do chão.”57
Os bairros construídos neste período, entre os anos quarenta e os anos

57. Fonseca, A. (1945) Memória Descritiva
- Agrupamento de Casas para pobres, p.8.

cinquenta, correspondem a construções periféricas ao núcleo urbano da cidade e
representam o início das construções segundo o Programa de Casas Económicas em
Coimbra. Nas décadas anteriores, apenas existia em Coimbra um bairro que alojava
famílias com poucos recursos, embora não fosse de apoio estatal. O que comprova
que o Programa de Casas Económicas foi o precursor na cidade e deu início à

83

resolução das necessidades de habitação, embora estas construções tenham tido mais
impacto após a construção da Cidade Universitária como referimos anteriormente.
Podem-se agrupar os bairros em dois grupos, onde o Bairro Marchal
Carmona, hoje designado Bairro Norton de Matos, e o Bairro da Cumeada
pertenciam às famílias mais abastadas, nos quais as suas habitações têm dois pisos, e
os restantes bairros pertenciam às famílias mais modestas, ambos com habitações de
um piso por família.
Definiram-se, portanto, dois modelos de casas, conforme os rendimentos
do agregado familiar. As dimensões, a composição e a organização espacial
melhoravam consoante o rendimento das pessoas a que se destinavam. Verifica-se
assim, que o factor económico seria o denominador comum em todos os casos.
Embora os programas estatais mostrassem que estes aglomerados
habitacionais seriam compostos por habitações e edifícios de uso público, como é
o caso de escolas, pequenas zonas comerciais e edifícios religiosos, em Coimbra
não se realizaram essas construções. Apenas o Bairro do Loreto contém um edifício
escolar, embora fosse projetada uma capela que nunca chegou a ser construída, e o
Bairro Norton de Matos contém dois edifícios de uso público e pequenas zonas de
comércio, construídos posteriormente ao bairro. Todos os restantes bairros eram
constituídos somente por habitações, o que contraria a ideologia do Estado que
ambicionava que estes aglomerados fossem pequenas aldeias-bairros.
Contudo, não conseguimos demonstrar que estão diretamente ligados
à experiência da Casa Portuguesa, por não ser evidente em todos os bairros o uso
de características enunciadas por Raul Lino. Apenas se verifica a construção de
uma arquitetura popular assente na casa unifamiliar, mas nem todos os estes bairros
apresentam o alpendre caracterizante da Casa Portuguesa, assim como a moldura de
pedra nos seus vãos.
O Estado, contrariando o que se fazia na Europa na primeira metade
do séc.XX, usou a casa individual, já utilizada segundo o modelo de cidade-jardim,
adaptando as caraterísticas portuguesas, no sentido de formalizar as ideias estatais
em relação à família e à sociedade.
Repare-se que neste período a procura de uma identidade portuguesa
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era tão grande por parte do Regime, que veio manifestar-se na Exposição do
Mundo Português, em 1940, que possuía uma parte exclusivamente dedicada às
Aldeias Portuguesas. Esta exposição espelha a iniciativa política e ideológica do Estado
Novo, tendo como Arquiteto chefe Cotinelli Telmo, que liderou um grupo de 17
arquitetos, entre eles Raul Lino.
A temática habitacional desta exposição estava direccionada para a
consciencialização do modo de vida da população rural idealizada nas Aldeias
Portuguesas que representavam a “alma” do povo português. Ora, percebe-se que
a imagem que o Estado idealizava do povo português estava ligada à arquitetura
tradicional sendo que esta se reflete nas construções estatais dos bairros estudados.
Embora a consciência do Estado, no que se refere à habitação fosse ao
encontro das tradições do povo português, assistiu-se a uma viragem de pensamento
perante o entendimento dos arquitetos que se deparam com a elevada necessidade
de habitação que continuaria a existir e que não estava a ser solucionada com a
edificação destes aglomerados de casas unifamiliares. Na verdade o paradigma do
alojamento mudou após o I Congresso Nacional dos Arquitetos que se realizou em
1948. Este congresso tinha como tema principal o problema português da habitação, tendo
como presidente do debate o Arquiteto Cottinelli Telmo.
Como referido anteriormente, assiste-se a uma viragem de pensamento
em que se abandona a casa unifamiliar e se começam a construir blocos habitacionais.
Esta nova abordagem estava presente em todas as cidades do país, nomeadamente
em Coimbra.
A partir dos anos 50 edificaram-se em Coimbra novos bairros de apoio
estatal, mas com outras frentes de conflito em que se abandonou a casa individual
e se construíram blocos habitacionais. Como foi o caso do Bairro da Lomba da
Arregaça (1963), o Bairro das Caixas de Previdência (1966), o Bairro da Fonte da
Talha (1973), o Bairro do Ingote (1975) e o novo Bairro da Relvinha (1975).
Os dois primeiros bairros seguiram o debate do Congresso, tendo a
construção em altura e a Carta de Atenas, como modelos. Os arquitetos desta época
acreditavam que o papel do arquiteto seria o de mudar a sociedade e a maneira de
viver do ser humano. Isto é, ao contrário da evolução do Homem e da sociedade
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[148] Identidade do Bairro da Lomba da
Arregaça, 2018 .

[149] Memória da inauguração do Bairro
das Caixas de Previdência, 1966.
[150] Identidade do Bairro das Caixas da
Previdência, 2018.

[151] Identidade do Bairro da Fonte da
Talha, 2018.

[152] Identidade do novo Bairro da
Relvinha, 2018. (fase 2)
(Programa SAAL | Arquiteto Rogério
Alvarez)
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promover a evolução da arquitetura, a arquitetura é que iria promover a mudança e
a evolução do homem e da sociedade.
Assiste-se à construção de novos edifícios que seguiram o Programa
de Casas de Renda Económica numa mudança dos valores do Estado, em que o
governo percebeu que a problemática habitacional se começou a agravar, no sentido
de não conseguir dar resposta a todas as necessidades. Neste sentido, abandonou o
ideal de casa unifamiliar com quintal, e pela primeira vez, dá lugar à construção de
habitações coletivas, tema muito discutido no 1º Congresso Nacional de Arquitetura
de 1948. Como já foi referido, a construção da cidade universitária coincidiu com a
expansão urbana, o que comprovou que as implantações destes bairros obtivessem
maiores repercussões com as construções da Alta, ao contrário do que ocorreria
nas restantes cidades do país, nas quais os bairros estatais eram direcionados, na
sua maioria, a pessoas que viviam em situações insalubres. Aqui, não conseguimos
afirmar isso, uma vez que as fotografias da Alta antes de ser demolida não demonstram
o mesmo. Na verdade, conseguimos apenas perceber que as habitações demolidas
possuíam condições extremamente elegantes e arejadas, representadas por fachadas
com aberturas alongadas, que faziam o desenho da rua que lhes era adjacente.
Contudo, segundo os relatos dos moradores, existia nas habitações sobreocupação,
devido, muitas das vezes, a famílias numerosas que habitavam casas com apenas
duas divisões.
A construção da cidade e dos bairros não constituem fases independentes,
pelo contrário, a construção dos bairros ajudou a que a malha urbana crescesse,
na qual a implantação dos mesmos faz parte da génese do crescimento da cidade.
Tratou-se de um processo rápido no qual foram construídos, entre os anos 40 e 50,
os nove bairros já mencionados, que se fundamentaram na necessidade de alojar
a população desalojada, em sequência das novas edificações referentes à cidade
universitária.
A cidade via a sua zona Alta, que englobava nela tudo o que
consideramos um ser-cidade58, representada por actividade terciária e habitacional,
a ser completamente destruída , unicamente para enfatizar a monumentalidade da
“Cidade Universitária”, como é conhecida.
Não obstante, destrói-se num lado, mas constrói-se num outro.

58. “corpo edificado possuidor de imagem identificadora; conteúdo vivo, constituindo um tecido
diversificado e com potencialidade de garantia
de dinâmica social; e, finalmente, coexistência
da totalidade das funções urbanas, tais como a
habitação, o trabalho, o equipamento e a mobilidade” Termo presente no livro Habitação para o maior número. p.13.
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3.2.1. Mapeamento

59. Alegre, M. Tempo que não passa.

A

“De Coimbra fica o tempo que não passa.
Neste passar de tempo que não volta.”59

A’

[153] Memória da cartografia de Coimbra,
esc. 1/10000, 1932.
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5.

1.

Programa de Casas Económicas

Programa de Casas Económicas

1. Bairro Económico do Loreto (1935-1941)
2. Bairro da Companhia Nacional dos
Caminhos de Ferro (1936 - ?)
3. Bairro Económico da Cumeada (1944-1950)
4. Bairro Norton de Matos (1944-1950)

1. Bairro Económico do Loreto (1935-1941)
3. Bairro da Companhia Nacional dos
Caminhos de Ferro (1936 - ?)
6. Bairro Económico da Cumeada (1944-1950)
9. Bairro Norton de Matos (1944-1950)

Programa de Casas Desmontáveis

2.

5. Bairro da Relvinha (s.d.)
6. Bairro Económico de Celas (1944-1947)

5.

1.

Programa de Casas Desmontáveis

2.

2. Bairro da Relvinha (s.d.)
5. Bairro Económico de Celas (1944-1947)

Programa de Casas para Famílias Pobres

Programa de Casas para Famílias Pobres

7. Bairro Camarário da Conchada (1941-1950)
6. Bairro Económico de Celas (1944-1947)
8. Bairro do Alto de Santa Clara (1946-1951)
9. Bairro Fonte do Castanheiro (1948 - 1950)

4. Bairro Camarário da Conchada (1941-1950)
5. Bairro Económico de Celas (1944-1947)
7. Bairro do Alto de Santa Clara (1946-1951)
8. Bairro Fonte do Castanheiro (1948 - 1950)

6.

6.

7.

7.
3.

8.

3.

8.
9.

4.
[154] Memória da cartografia de Coimbra, esc.
1/10000, 1960.

9.

4.
[155] Identidade da planta de Coimbra, esc. 1/10000,
2010.
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IV O Caso de estudo

Bairro Económico de Celas
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[156] Memória da Sessão Solene com o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra,
durante a oferta de brinquedos às crianças
do Bairro Económico de Celas, Largo de S.
João, Casa s nº8 e 10, 1952.
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Bairro Económico de Celas
“Esse bairro, um dos mais interessantes do país, está quase concluído e fica
situado em Celas, que é dos mais encantadores e saudáveis da cidade.”60

60. Jornal O Ponney, de 24 de Maio de
1946. p.14.

Tomamos a Identidade e Memória como fio condutor para mediar a (re)
construção dos acontecimentos do bairro. A memória é interpretada enquanto
elemento indispensável à construção da identidade e das suas características. Assim,
da mesma forma que modela a construção do Bairro, é também modelada pelos
moradores. Isto resume a dialéctica da memória e identidade que se apoiam uma na
outra para produzir a narrativa do Bairro.
É com base na Identidade e Memória do Bairro Económico de Celas e dos seus
moradores, que se vai produzir a narrativa, com vista a sintetizar tanto os programas
estudados no capítulo I como dar conhecimento de um dos Bairros construídos ao
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[157] Memória da Sessão Solene com
o Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, durante a oferta de brinquedos
às crianças do Bairro Económico de Celas,
Largo de S. João, Casa s nº8 e 10, 1952.

[158] Memória da Sessão Solene com
o Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Largo de S. João, Casa s nº8 e 10,
1952.
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abrigo desses mesmos programas.
Num primeiro momento, será abordada a história do Bairro enquanto
memória, assim como a sua inicial construção, apoiada no relato dos primeiros
moradores e nas peças encontradas nos diversos arquivos. Uma vez que esta
dissertação pretende reunir toda a informação correspondente ao caso de estudo,
foiram imprescindíveis as várias visitas ao Bairro, assim como as várias conversas e
entrevistas com os seus moradores, que possibilitaram fazer pontes entre o que foi
encontrado nos arquivos e a memória dos acontecimentos do Bairro.
Por ser o primeiro bairro construído na sequência das demolições da Alta da
cidade e pela sua história referente aos Salatinas61, foi eleito o melhor caso de estudo
a investigar, uma vez que ligaria a memória dos habitantes da Alta e a identidade,

61. Salatina é o nome atribuído aos antigos habitantes de uma zona específica
da velha Alta de Coimbra.

debruçando-se sobre os temas: Memória e Identidade.
Neste capítulo reunimos a investigação e os desenhos recentes, oriundos
das obras efetuadas no Bairro, para dar a conhecer a memória e identidade que o
caracteriza e enriquece. Este está organizado em dois grandes temas: o primeiro
referente à memória, que explora a história e as memórias trazidas da Alta que tanto
caracterizam este bairro; o segundo sobre a identidade, que se organiza pelo estudo
mais detalhado das várias plantas.
Para conseguir produzir a narrativa, foram realizadas várias visitas a este
bairro, de noite e de dia, no verão e no inverno, com chuva e com sol, nos dias de
festas e no dia-a-dia, porque uma habitação tem de responder às várias adversidades
do tempo e, nesse sentido, oferecer qualidade de vida aos seus moradores.
Desta forma, procuramos encontrar a terceira via neste capítulo, com a
convicção que não é apenas a Memória e a Identidade da Arquitetura que a definem
mas o fruto da consciência dos seus resultados. Por outras palavras, não nos podemos
só basear na Arquitetura para encontrar a terceira via, mas no equilíbrio que existe
entre a Arquitetura e o Homem.
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[159] Memória do Bairro Económico de
Celas, final dos anos 40.

[160] Identidade do Bairro Económico de
Celas, 2018.
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4.1. Memória

“Evidentemente que não é ele [o arquitecto] o único responsável pelo que acontece no
espaço organizado, mas atendendo à importância de que a sua posição se reveste nesta
matéria não nos parece que estas palavras últimas possam ser despropositadas” 62

62. Távora, F. (1993) Da Organização do
Espaço, p 73.

Quando o arquiteto se depara com uma nova construção tem, logo à
partida, em pensamento para quê e para quem se destina essa mesma construção,
ou seja, a sua função. Nesse sentido, cabe ao arquiteto estudar e debruçar-se sobre o
que acontece no espaço organizado, tanto no que se refere ao que vai construir, como ao
que existe no lugar que constrói. Assim torna-se importante começar por apontar
a Memória como, numa primeira instância, ao que existia antes da nova construção,
para perceber até que ponto a memória de um espaço ajuda a organizar e construir
um lugar.
A memória está relacionada com a vida do Homem desde a sua existência.
Ora, uma vez que a Arquitetura vive do Homem, decidimos pensar o objeto de
estudo segundo este tema que achamos essencial na Arquitetura.
Segundo o dicionário de língua portuguesa, a memória é a faculdade de
reter ideias, lembranças, impressões. Começamos por este tema para estabelecer
a sua importância na Arquitetura e, consequentemente, no Bairro Económico de
Celas, confrontando com a identidade, em que os conceitos dependem diretamente
um do outro. A memória cria a identidade, e consequentemente, a identidade é
gerada pela memória.
No desenvolvimento desta temática, considera-se a memória como parte
do que une a comunidade do Bairro Económico de Celas, uma vez que os seus
habitantes são provenientes de outro local da cidade, local este que perdeu a
identidade quando os moradores se viram obrigados a deixá-lo. Nesse sentido, o
termo memória fica caracterizado pela relação entre os habitantes, o lugar de onde
eram provenientes e o Bairro Económico de Celas.
Em entrevistas realizadas aos primeiros moradores do bairro (consultar
anexo E), consegue-se perceber que uma das caraterísticas que é apontada pelos
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[161] Memória da habitação da Alta da
cidade, casa no Beco dos Militares, demolida
no final dos anos 40.
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[162] Memória da habitação da Alta da
cidade, casa na Rua dos Militares, demolida
no final dos anos 40.
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[163] Memória da habitação da Alta da
cidade, casa na Rua Larga, demolida no final
dos anos 40.
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entrevistados trata-se da união criada aquando da construção do Bairro. E como
é um bairro de 1947, que se instalou num sítio isolado fora dos limites urbanos e
carente de infraestruturas, a população sentiu a necessidade de se auto ajudar para
conseguir resolver os problemas do dia-a-dia. Tomamos como exemplo a deslocação
de casa-trabalho e casa-mercearia, dado que naquele local só existiam habitações
e os habitantes teriam de caminhar cerca de dois a três km para se recorrerem das
atividades diárias que se desenvolviam na Alta e na Baixa da cidade. Nesta época o
meio de transporte utilizado era o elétrico, mas uma vez que a população do Bairro
era composta por pessoas de baixos recursos económicos, deslocavam-se, na sua
maioria, a pé.
Repare-se que inicialmente estes moradores viviam na Alta (consultar anexo
C), onde existia tudo o que anteriormente designamos por ser-cidade, e vendo-se
obrigados a viver num local longe do que estavam habituados, embora com uma
qualidade superior à inicial, segundo os moradores, a qualidade das habitações era
superior às que viviam antes da construção do Bairro, tendo em conta que, em
muitos dos casos existia sobreocupação de pessoas por cada habitação.
Constata-se que as habitações destes habitantes oriundos da Alta,
correspondiam a áreas mínimas, sendo referido por um dos moradores que as divisões
da habitação em que morava se realizavam por cortinas. No geral as habitações só
tinham duas divisões63, sendo a restante organização do espaço realizada através
de móveis que criavam uma barreira visual ou cortinas. No entanto, apesar da

63. Entenda-se divisões como espaços
divididos por paredes entre si.

habitação só ter duas divisões, existia uma organização espacial que dividia e
organizava o espaço por zonas de dormir: como quartos, de estar: como sala, e de
refeições: como cozinha. Esta organização era criada pelo Homem que a habitava
consoante a necessidade que existia, tal como refere Fernando Távora, “Todo o homem
cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são condicionadas pela circunstância,
elas criam igualmente circunstância, ou ainda, a organização do espaço sendo condicionada, é
também condicionante.”64
Atendendo que nesta época eram poucos os arquitetos formados, embora

64. Távora, F. (1993) Da Organização do
Espaço, p. 73.

as necessidades fossem as mesmas, verifica-se que a essência da arquitetura sempre
existiu. Uma casa continua a ser uma casa, a responder às necessidades básicas do
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[164] Memória da cartografia da cidade,
zona do Bairro de Celas, esc: 1/5000, 1932.

[165] Identidade da planta da cidade, zona
do Bairro de Celas, esc: 1/5000, 2010.
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Homem, embora com novos espaços. Referimos como exemplo a existência de um
compartimento para a higiene que até aos anos 40 não existia intrínseco em todas as
casas, tal como a luz e a água canalizada. Embora nos dias de hoje seja impensável
uma habitação não englobar estas caraterísticas, o certo é que há pouco mais de 70
anos era uma realidade presente em muitas das habitações.
Uma das grandes particularidades presentes nestas pessoas que habitavam
a Alta e se viram obrigados a viver noutro local, seria a sua história. Isto é, eram
pessoas que se conheciam e partilhavam memórias do lugar onde habitavam.
É importante abordar a história que uniu estes moradores que passaram a
viver num local ermo, isolado e de difícil acesso. “De facto, estes Salatinas, sentiram-se
ameaçados ao ser-lhes tirado algo a que davam muito valor, unindo-se ainda mais.65
O certo é que, apesar da deslocação do centro da cidade para a periferia

65. http://www.aps.pt/cms/docs_prv/
docs/DPR492ac8ceea652_1.pdf.

fizesse com que vivessem num lugar descaracterizado, a verdade é que passaram a
ter outro conforto a nível habitacional. Este conforto, proporcionado pela qualidade
da arquitetura que embora reduzida a áreas mínimas traria a cada família uma nova
habitação com um pequeno espaço ajardinado, que proporcionaria uma possível
expansão.
Foi nos finais de 194466 que a Câmara se viu autorizada a contrair um
empréstimo para a construção do Bairro das Sete Fontes, cujo projeto estaria
concluído67 em 1945. Neste sentido, a Câmara expropriou um lote de terreno,
correspondente ao Dr. Carlos Sacadura Bote Pinto Marcarenhas, para implantar
um bairro de cem casas desmontáveis junto à estrada das Sete Fontes68.
Embora em 1947 se verifique que o construído havia sido um bairro de 100

66. Decreto-lei nº34:139 de 24 de Novembro de 1944.
67. Segundo os Anais do Município de
Coimbra de 1 de Marco de 1945. p. 85.
68. Segundo os Anais do Municipio de
Coimbra a 20 de Setembro de 1945.
p. 68.

Casas Para Famílias Pobres com um pequeno quintal de 20 m2, este terreno estava
adjacente à Rua das Sete Fontes e possuía poucas construções na sua periferia, como
foi o caso do Manicómio Sena, a Quinta do Espinheiro, a Quinta das Sete Fontes
e pequenas construções habitacionais, sendo o aglomerado mais próximo o núcleo
habitacional de Celas, que continha uma igreja, um Sanatório e habitações.
Não conseguimos concluir a razão das habitações construídas não serem
desmontáveis. Apenas conseguimos perceber que após a entrada em vigor do
Decreto-lei nº34:486 de 6 de Abril de 1945, estudado anteriormente, referente
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[166] Memória do Bairro da Corujeira,
Porto, 1946, atualmente demolido.

[167] Memória do Bairro Económico de
Celas, casa nº3 da Rua das Cozinhas, nos 50.
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ao Programa de Casas para Famílias Pobres, se compreenda que as habitações
desmontáveis apenas seriam realizadas com o intuito de construir um abrigo
provisório. Dado que em algumas zonas do país, nomeadamente Lisboa e Porto,
o Programa de Casas Desmontáveis não tivesse sido significativo foi rapidamente
substituído pelo Programa posterior. No entanto, não foi só no Bairro das Sete
Fontes que se constatou uma contrariedade a respeito do programa a construir.
Também no Bairro da Corujeira, no Porto, se verificou que o Programa inicial seria
o de Casas Desmontáveis, mas posteriormente havia sido construído ao abrigo do
Programa de Casas para Famílias Pobres.
Ambos os bairros, tanto o da Corujeira como o das Sete Fontes,
posteriormente69 designado por Bairro Económico de Celas, têm um desenho muito
semelhante, como se consegue observar pelas fotografias, em que as casas seriam de
um piso, em banda ou geminadas, com janelas de caixilhos de madeira de guilhotina,

69. A 11 de Dezembro de 1947 “altera-se a designação toponímica de «Bairro das Sete
Fontes» para «Bairro de Casas Económicas de
Celas»”. Anais, p. 142.

cobertura com telha e a entrada da casa realizada pela rua. Assim, como verificámos
no capítulo I, as construções de apoio estatal tinham um desenho muito semelhante
que seguia as premissas impostas pelo Estado.
Porém, antes de entrar em detalhe sobre a construção do Bairro, será
pertinente referir que nesta altura, como descrito anteriormente, a cidade estava
a ser alvo de grandes transformações por parte do Regime, no que diz respeito à
reorganização da parte Alta da Cidade. É a 14 de Abril de 1943 que as primeiras
casas na Alta são construídas, mais propriamente na Rua das Parreiras, junto ao
atual Arquivo da Universidade de Coimbra.
Neste sentido, e uma vez que existia por parte do Estado, a vontade de
enfatizar a Alta quanto ao seu poder Cultural, em que se começavam a construir
novas faculdades sob a alçada do plano70 do Arquiteto Cotinelli Telmo verificou-se
a necessidade de alojar as pessoas que viam as suas habitações demolidas. Assim, e
ao mesmo tempo que se construíam as novas Faculdades, começava a ser construído

70. O plano foi concebido e dirigido
pelo Arquiteto Cotinelli Telmo entre
1941 e 1948, seguido por Cristino da
Silva, entre 1949 e 1966.

o Bairro Económico de Celas, cujo projecto pertence ao Arquiteto Cotinelli Telmo,
segundo o Diário de Noticias de 1946.
O Bairro Económico de Celas correspondia a um projeto elaborado em
1945 e refere-se a um plano diretor de urbanização de um bairro que previa a
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[168] Memória da fachada do Edifício
do Colégio dos Loios, extinto em 1834.
Aquando da sua demolição pertencia ao
Governo Civil. Princípio do séc. XX.
[169] Memória da Estátua de S. João
Evangelista, 2018.
[170] Memória da peça de fachada do
Governo Civil, 2018.

[171] Memória das fogueiras da Alta, sec.
XIX.
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construção de 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projetos casa tipo60 (consultar
anexo B). No entanto, foram construídas casas ditas tradicionais.

71. Nome dado à memória descritiva do
projeto.

Ao visitar o Bairro encontrámos fragmentos de história trazidos da Alta da
cidade destruída que ajudaram a construir e a fixar memórias. São estes fragmentos
de história que caracterizam o espaço urbano, uma vez que a Arquitetura não é
só feita de formas, mas também de emoções e valores, e são estes valores que nos
agarram aos lugares onde habitamos.
Na sequência desta lógica, encontramos no Bairro Económico de Celas a
importância da memória relativamente à Alta demolida, em que constatamos que
as ruas obtiveram o nome das ruas da Alta, como se se tratasse de uma ponte que
os levaria para as recordações que traziam dos lugares onde habitavam. A memória
surge ligada ao nome das antigas ruas, através das quais estes habitantes eram
capazes de recordar momentos que pela sua definição visam prolongar a memória
da Alta destruída.
Uma evidência dessa memória, para além do nome das ruas, foi o facto de
trazerem para o bairro a feira de São Lazaro72 e as fogueiras de S.João, a nível
festivo; a estátua de S. João Evangelista e um fragmento da fachada do edifício
do Governo Cívil, trazido da Alta, eram peças que ornamentavam a frontaria do
antigo colégio dos Lóios. De facto, foram estes pedaços de memórias, que perante

72. Feira antiga que se realiza no terceiro domingo antes da Páscoa. Antigamente, realizava-se quando os familiares visitavam os doentes de lepra
internados no Hospital dos Lázaros da
Alta demolida.

o peso da herança da história e cultura da Alta, ajudaram a criar a identidade do
Bairro, confirmando assim que “o conhecimento do passado vale na medida do presente.”73 Os
habitantes sentiram nesta continuidade a necessidade de se recorrerem ao passado,

73. Távora, F. (1993) Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes. p.17.

percebendo-se passado como um acontecimento, uma imagem ou uma memória
que deixou de existir, para conseguirem criar e viver o presente visando prolongar
o tempo e o espaço. Neste sentido, usavam as peças para ornamentar o espaço
público do bairro, datadas de 1638, para se sentirem pertencentes àquele lugar, na
medida em que recorreram da história, e dos elementos que dela dispunham para
singularizar o espaço que vivem.
É curioso fazer uma comparação das ruas do bairro que adotaram os nomes
das ruas demolidas de A velha alta... Desaparecida 74.
A Rua do Castelo e a Rua Larga fazem parte dos grandes eixos deste bairro,

74. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p.32.
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[172] Rua Larga da Alta demolida,

primeira metade do séc. XX.
[173] Rua Larga do Bairro Económico
de Celas, 2018.

[174] Rua dos Estudos da Alta demoli-

da, primeira metade do séc. XX.
[175] Rua dos Estudos do Bairro
Económico de Celas, 2018.

[176] Rua do Borralho da Alta demoli-

da, primeira metade do séc. XX.
[177] Rua do Borralho do Bairro
Económico de Celas, 2018.

[178] Largo da Feira da Alta demolida,

primeira metade do séc. XX.
[179] Rua do Marco da Feira do Bairro
Económico de Celas, 2018.
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sendo as de maior dimensão e as únicas que nos levam ao largo de S. João.
Ao observar a planta topográfica da Alta demolida conseguimos perceber
que a rua de maior dimensão e de maior largura era a Rua Larga, que “descia
suavemente de nascente para poente tendo por pano de fundo a porta férrea.”75, conhecida pela
sua dinâmica como sendo “o coração da alta”. No Bairro de Celas, esta rua também é
a de maiores dimensões e é onde está localizada a “porta”76 do bairro. Atualmente
estas duas ruas ainda existem e, uma das grandes curiosidades desta cidade, é

75. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p. 41.
76. Entenda-se “porta” como a entrada
do Bairro.

existirem duas ruas com o mesmo nome. Os moradores chegam mesmo a relatar
que por vezes se deparam com pessoas que chegam ao Bairro por engano, como
refere Fernando Ribeiro, “que os estrangeiros que metem no GPS Rua Larga vêm aqui parar e
quando chegam julgam que vêm encontrar a Universidade e deparam-se com casas destelhadas”77.
Para além desta rua, o Bairro pode ser circulável pelas ruas dos Estudos,
do Borralho, das Cozinhas e do Marco da Feira, estando construídas de forma a

77. Ribeiro. F. (2018) Entrevista realizada a 7 de Março de 2018, em resposta à pergunta “Quando se fala do Bairro de Celas o que lhe vem à memória?”

podermos circundar o bairro. “Admitiu-se o trânsito de veículos por estas, criando-se pequenas
rotundas terminais para a mudança de sentido”78.
A Rua dos Estudos da Alta antiga era considerada uma rua arejada com

78. Memoria descritiva Pasta PT JCT
TXT 00077 Sacavém, p.3.

habitações harmoniosas que lhe faziam frente em que “são de assinalar as magníficas
varandas e as suas grades de ferro”79.
A Rua do Borralho começava na Rua Larga, na Alta desaparecida,

79. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p. 103.

coincidentemente, no Bairro começa a partir da Rua Larga também. Já a Rua
das Cozinhas, considerada “poética e insalubre”80 continha no extremo a fachada do
Museu Machado de Castro. Esta rua é, presentemente a de menor dimensão do

80. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p. 67.

bairro.
A Rua do Marco da Feira adquiriu o nome da antiga Ladeira do Marco da
Feira da Alta desaparecida. Esta Ladeira era “preenchida por bons edifícios”81.
Contudo, para além das ruas mencionadas, o bairro contem ainda “outras
vias de menor largura apenas para peões.”82 Como é o caso da Rua Forno e a Rua adjacente
à Rua dos Estudos, embora atualmente circulem carros por estas duas ruas, o certo

81. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p. 98.
82. Ferreira, A. (1992) A velha Alta... desaparecida. p.103.

é que a sua largura aponta apenas para a passagem de piões.
Na sequência da análise das ruas demolidas que deram nome às ruas do
bairro, importa referir que estas estavam localizadas junto de marcos importantes
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[180] Memória do núcleo de Celas, com o
Mosteiro à esquerda, inícios séc. XX.

[181] Memória da Cartografia
correspondente ao setor de Celas, 1932.
[182] Memória da Cartografia
correspondente ao setor de Celas, 1960.
[183] Identidade da Cartografia
correspondente ao setor de Celas, 2010.
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da cidade, que ainda hoje fazem parte da sua história. Falamos por exemplo da
Porta Férrea e do Museu Machado de Castro. Todas elas eram constituídas
maioritariamente por habitações de dois a quatro pisos. Nalgumas casas existiam
estabelecimentos comerciais nos pisos térreos que dialogavam com as ruas que lhes
faziam frente.
Quanto a Celas, zona onde se insere o Bairro, faz parte da cidade de
Coimbra desde o séc. XII. Foi a edificação do Mosteiro de Celas que lhe deu o nome,
por ser um mosteiro que continha inicialmente 12 freiras83 que viviam em clausura.
O Mosteiro é um dos mais importantes monumentos históricos da cidade e incluí a
primeira igreja feminina cistercience84 construída. Ao longo do tempo foi-se criando

83. Segundo os registos do SIPA, pasta
número IPA: PT020603180005.
84. Segundo os registos do SIPA, pasta
número IPA: PT020603180005.

um núcleo à volta do Mosteiro que começou a ser habitado. Era este núcleo que nos
anos 40 se encontrava mais próximo do Bairro. No entanto, esta zona não estava
devidamente integrada na cidade e servia apenas como área residencial isolada com
difíceis acessos e transportes escassos.
Estas particularidades que apontámos neste sub-capítulo podiam ser mais
descritivas do que o que realmente foi exposto, mas na verdade quando se fala de
Memória, por mais que se descreva nunca se consegue relatar tudo o que realmente
aconteceu, porque só quem viveu e presenciou é que efetivamente reconhece o valor
do que o que aqui foi relatado. De referir que,
“não é [só] disto que é feita a cidade, mas sim das relações entre as medidas do

seu espaço e os acontecimentos do seu passado (...). Mas a cidade não conta o seu
passado, contém-no como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas
grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos
postes das bandeiras, cada segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos,
cortes e entalhes.”85

85. Calvino, I. (1996) Cidades Invisíveis
p. 14 e 15.
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[184] Memória das mulheres do Bairro de
Económico de Celas, Largo de São João,
anos 50.

[185] Identidade do Largo de São João,
2018.
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4.2. Identidade
“ O significado final de qualquer edificação ultrapassa a arquitetura; ele redireciona nossa
consciência para o mundo e nossa própria sensação de termos uma identidade e estarmos
vivos.”86

86. Pallasmaa, J. (2011) Olhos da Pele. p.
11.

Ao falar em identidade na Arquitetura, abordam-se vários temas, desde
a construção, à função, passando pelas pessoas que a habitam. Assim, neste
subcapítulo propomo-nos investigar a identidade de um lugar, mais especificamente
a identidade do Bairro Económico de Celas. Como referimos anteriormente, a
identidade é criada pela memória e a memória gera a identidade. Assim, não se
pode falar em identidade sem se falar da memória porque tudo está relacionado e se
funde. Se a identidade é o Ser, e se o que somos hoje é um reflexo de uma memória
de ontem, o que nos possibilita viajar no tempo e perceber a identidade é a memória.
Este capítulo terá como base a memória para produzir a identidade, ou seja,
em alguns momentos iremos refletir sobre a memória para explicar a identidade.
Assim, esta última parte da dissertação engloba uma visão geral de todos os
conteúdos mencionados, e embora não seja a conclusão do trabalho, integra um
remate de todos os temas abordados anteriormente, incluindo novas leituras sobre o
tema da habitação económica.
A identidade surge como tema central para entender a arquitectura do
Bairro de Económico de Celas. Centramo-nos neste tema para criar uma narrativa
que procura identificar a identidade do bairro com o recurso ao projeto, a desenhos
e aos relatos dos moradores. Procuramos, aqui, a existência de marcas de identidade
que fizeram parte do processo de construção do bairro no decorrer dos anos.
Começando pela questão habitacional, que tem vindo a ser alterada ao
longo do tempo, tanto por ser um bairro com setenta anos, que requer reabilitação,
como por se tratar de um local que ainda contém alguns dos seus primeiros
habitantes, ou seja, o que foi construído em 1947, ano da inauguração do Bairro,
não é necessariamente o que encontramos hoje, embora algumas das habitações
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[186] Memória dos homens do Bairro de
Económico de Celas, Largo de São João,
anos 50.

[187] Identidade do Largo de São João,
2018.
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ainda sejam as mesmas, no que se refere à organização espacial, à localização e
orientação, a verdade é que todas já sofreram alterações por partes dos moradores.
Estas alterações aconteceram de diversas formas, consoante a necessidade
e as possibilidades dos habitantes, isto porque, embora as casas não pertençam aos
moradores, apesar de lá viverem alguns há 70 anos e pagarem rendas mensais, este
bairro, contrariamente aos restantes construídos neste período, pertence à Câmara
Municipal de Coimbra.
As alterações iniciais dizem respeito à construção de anexos, à mudança dos
revestimentos das paredes e do chão, à modificação da cor das casas, à construção
de muros que delimitam o espaço público do espaço privado, à substituição dos
caixilhos, entre outras, fazem parte da consciência do Homem em relação ao espaço
em que habita.
Esta consciência, oriunda das necessidades humanas e provocada, muitas
das vezes pela adaptação do habitante ao meio em que vive, fez com que os
moradores sentissem a necessidade de transformar as habitações, por um gosto
pessoal promovido pela diferença de cor, da textura e brilho dos materiais, outras
vezes promovidos pela condição atmosférica e temporal que espelha a natural
degradação dos materiais, ao fazer com que os caixilhos sejam substituídos, e ainda
uma última transformação que reflete a natural evolução humana, no que diz
respeito à construção de anexos que aumentam o espaço habitável, proporcionado
pelo crescimento da família.
Ora, estas alterações refletem a identidade do habitante, apesar de numa
primeira instância, como veremos em seguida, as construções serem todas iguais,
embora com dois tipos, o A e o B. Hoje o que resta das primeiras habitações é o
espelho da necessidade e consciência do habitante, ou seja a sua identidade, de tal
forma que não é possível encontrar no bairro uma casa igual à outra.
Começamos por explicar o projeto inicial, da autoria do Arquiteto Cottinelli
Telmo, realizado em 1947 que diz respeito ao Plano Director da Urbanização de um
bairro para 60 casas desmontáveis ( 100 habitações) e projetos tipo. Este Plano reflete sobre
a problemática de projetar uma “habitação mínima”. Apesar do construído não
ser ao abrigo do Programa de Casas Desmontáveis, como vimos anteriormente,
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Habitação do projeto do Arquiteto Nuno Morais, 2005.
Habitação do projeto do Arquiteto Cotineli Telmo, habitada, 1947.
Habitação do projeto do Arquiteto Cotineli Telmo, em ruínas, 1947
Anexos

do

supomos que será relevante compreender o pensamento que estaria relacionado
com as construções que foram pensadas para aquele local.
No capítulo III - O caso de Coimbra, analisamos as transformações que
ocorreram nesta época na cidade e que deram origem à construção do Bairro. É de
referir que o autor do projeto do bairro, o Arquiteto Cottinelli, era o responsável pelo
Plano para a Cidade Universitária, e consequentemente também foi o responsável
pelo Plano do Bairro. Assim, ao mesmo tempo que se dedicava às construções que
afirmavam o poder do Estado e a sua monumentalidade, também se debruçava
na construção mínima, que embora refletisse o poder do Estado em controlar a
sociedade, tinha um desenho completamente diferente, ao nível da escala, dos
materiais e das funções.
Não obstante, apesar de ser o responsável por duas construções diferentes,
despertava a consciência que retratava a dificuldade em projetar habitação mínima,
uma vez que a regulamentação das construções se referia aos “pés direitos exagerados,
tubagens exageradas, etc. e em contra partida, nada está regulamentado que impeça por exemplo, que
uma vez uma casa habitada, durmam 4 pessoas num quarto previsto para duas.”87 Perante este
raciocínio, identificava ainda que existia uma diferença em realizar uma habitação
mínima, quer para a classe operária quer para o burguês, porque os hábitos de

87. Telmo, C. (1947) Plano Director da
urbanização de um bairro para 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa
tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT 00077
p.1.

vida eram diferentes. Nesse sentido, o projeto respondia às necessidades de um
indivíduo de classe operária, em que se estabelecia um equilíbrio entre o mínimo e o
indispensável para produzir uma habitação mínima digna de ser habitada.
Quanto ao desenho urbano, existe claramente uma hierarquia viária, isto
porque projeta arruamentos que variam de largura de acordo com vários graus
de subordinação, na medida em que se consegue encontrar no bairro três tipos de
arruamentos, os principais, que estabelecem a entrada e consequentemente saída,
com 5 m de largura, os secundários que se desenvolvem apenas no interior do bairro,
com 3 m de largura e os arruamentos pedonais com menor largura que os outros.
Este projeto de arruamentos destaca-se em alguns aspetos que o traduzem
de forma muito expressiva, sendo eles: a intenção de circuito, as diferentes escalas
das ruas e a ideia de centro. Foi ao pensar na função dos espaços que Cotinelli
desenhou o espaço público. Ao criar um circuito viário que permitia ao habitante
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[190] Memória da Cidade Radial de
Ebenezer Howard, 1898.

[191] Memória da planta de arruamentos
do Bairro Económico de Celas, sem escala,
1947.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)
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circular sem o conceito de quarteirão reticulado e fechado.
A ideia de centro representada pela praça circular, faz uma alusão ao ágora88,
sendo o espaço público do Bairro com maior importância para os seus habitantes.
Em primeiro lugar por ser o centro, onde se estabelece a reunião de pessoas em
festas, encontros e no dia-a-dia. Segundo, por ter um declive pouco acentuado e
conter no seu centro uma estátua que estabelece a memória do antigo local de onde
as pessoas habitavam - a Alta. E terceiro lugar por ser o ponto de convergência de

88. Ágora é um termo grego que dá
nome ao espaço de reunião. É o lugar
essencial da constituição dos primeiros
estados gregos. Normalmente tinha um
desenho de uma praça pública onde as
pessoas se costumavam encontrar, dispunha de feiras e mercados, tendo ao
seu redor os edifícios de caráter público.
Era a expressão máxima do desenho do
espaço público grego.

todas as ruas que atravessam o bairro.
Este desenho urbano é distinto dos restantes bairros da cidade construídos
nesta época. Mesmo no que diz respeito aos bairros de Casas Económicas de Lisboa
e Porto, não encontrámos nenhum que possua um desenho semelhante. Isto levanos a crer que o bairro reflete uma nova abordagem ao que se verificava nesta época
no desenho urbano da cidade ou, até mesmo, um ensaio sobre o conceito cidadejardim, tendo em conta que estava a ser explorado nas restantes cidades do país a
construção de bairros com uma malha reticulada, embora também num conceito
de cidade-jardim.
O Bairro Económico de Celas, apoiado nas ideologias da cidadejardim, como verificámos que toda a cidade, segundo o plano De Gröer de 1941
ambicionava, possuí um desenho fundamentado nas cidades radiais de Ebenezer
Howard, de 1898, onde é projetado um modelo espacial circular. Este modelo referese à ideia de cidade como lugar de centralidade ou, neste caso, de bairro como lugar
de centralidade, usando o centro como o espaço público de maior importância e
coerência.
Remontando aos inícios da espécie humana, de facto entende-se que a ideia
de centralidade não era tão diferente do que os nossos antepassados apreciavam,
isto porque o local de reunião sempre existiu e, desde sempre, esteve presente na
construção da cidade ou de povoações. Assim, “direi que a própria cidade é a memória
colectiva dos povos; e tal como a memória está ligada a factos e a lugares, a cidade é o locus da
memória colectiva”85
Neste sentido, tornou-se crucial para entender o espaço urbano a

89. Rossi, A. (2001) A Arquitetura da Cidade. p.192.

necessidade de existir um lugar de reunião e convívio dos habitantes do bairro. Este
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[192] Memória da casa nº8 da Rua dos
Estudos, meados do séc. XX.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)
[193] Identidade da casa nº8 da Rua dos
Estudos, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)

[194] Memória da casa nº9 do Largo de São
João, meados do séc. XX.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)
[195] Identidade da casa nº9 do Largo de
São João, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486 | Arquiteto Nuno Morais)

[196] Memória das casas nº6 e nº8 da Rua
dos Estudos, meados do séc. XX.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)
[197] Identidade das casas nº6 e nº8 da Rua
dos Estudos, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486 | Arquiteto Nuno Morais)

[198] Memória do Largo de São João,
meados do séc. XX.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)
[199] Identidade do Largo de São João,
2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486 | Arquiteto Nuno Morais)
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espaço que revela o equilíbrio entre o que é circulação e paragem, ou passagem e
permanência traduz a importância da memória, isto é, de um lugar que remeta para
o espaço de celebração das diferentes festas que encaminham para a lembrança de
um antepassado - a Alta - ou seja, de um espaço que compreenda a memória e crie
a identidade.
Podemos verificar duas formas diferentes que contribuem para a identidade:
pertencer a um lugar, ou, no caso destes habitantes, serem oriundos do mesmo lugar,
da Alta da cidade - Identidade livre; e perderem as suas habitações para viverem
noutro local, longe da Alta, carente de infraestruturas e totalmente descaracterizado
- Identidade imposta.
Neste sentido, “a união entre passado, (presente) e futuro está na própria ideia da
cidade que a percorre, tal como a memória percorre a vida de uma pessoa, e para se concretizar se
deve sempre formalizar, mas também conformar com a realidade.”90
Embora não consigamos abordar o assunto da memória coletiva de

90. Rossi, A. (2001) A Arquitetura da Cidade. p.193.

uma forma mais detalhada pois estaríamos a distanciar-nos do objeto de estudo
em questão, consideramos importante que ao referirmo-nos ao bairro, estamos
necessariamente a referir a cidade, e a tudo o que envolve a sua construção.
Verificamos que o Bairro Económico de Celas é o reflexo das necessidades
da cidade, sendo uma extensão da mesma, ainda que tenha uma escala diferente,
mas está inteiramente ligado à sua construção, até porque aproveita uma das ruas
existentes, a Rua Bernardo Albuquerque, por onde passava o elétrico, e prevê uma
nova “rua a abrir segundo o Plano De Gröer - já conhecida no seu traçado primitivo.”91
Constatamos que estamos num território, hoje esquecido e muito complexo,
que comporta construções de há setenta anos, repletas de uma história muito

91. Telmo, C. (1947) Plano Director da
urbanização de um bairro para 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa
tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT 00077
p.4.

característica no que diz respeito à cidade de Coimbra.
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[200] Memória do Bairro Económico de
Celas, final dos anos 40.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo)

[201] Identidade do Bairro Económico de
Celas, 2018.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquitetos Cottinelli
Telmo e Nuno Morais)
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4.2.1. Do pensamento à construção
“Que fizeram estes arquitetos destas casas, eles que vagabundearam
pelos muitos sentidos dos meses,
dizendo: aqui fica uma casa, aqui outra, aqui outra, para que se faça uma ordem, uma
duração, uma beleza contra a força divina?”92

92. Helder, H. (2014) Poemas completos,
p.10.

Neste sub-capítulo começamos por mencionar, antes de analisarmos
detalhadamente o Bairro Económico de Celas, que este se manifestara como caso
de estudo, antes de se reconhecer a sua autoria ou o seu processo de construção.
Assim, é de referir que a escolha não foi realizada pelo autor do bairro, nem pela
sua arquitetura, mas antes pelo que resultou da sua conceção. Desta forma, só
no decorrer do processo de investigação para a realização deste trabalho é que se
descobriu a sua autoria. O que realmente nos interessou e motivou ao longo desta
pesquisa não foi a autoria do bairro, mas antes teorizar o pensamento que estava
subjacente à obra construída.
Neste sentido, não nos iremos debruçar sobre a biografia do Arquiteto93
que achámos secundária para a realização do trabalho, mas pela biografia94 dos
habitantes que reflete o que hoje existe, pois não foi possível encontrar os desenhos
de projeto. Assim, a base deste estudo foi feita a partir do levantamento realizado

93. Cotinelli Telmo (1897-1948).
94. Entenda-se biografia como a história dos habitantes do Bairro que
influenciou o que existe hoje naquele
local.

pela autora da dissertação.
Como referimos anteriormente, o bairro localizava-se fora dos limites
urbanos da cidade, embora o crescimento desta levasse a que o bairro fosse integrado
totalmente na malha urbana, estando atualmente numa das zonas privilegiadas da
cidade dispondo de infraestruturas que o cercam.
Ao analisarmos as fotografias da data de construção do bairro e do bairro
na atualidade, reparámos que este, atualmente, está envolvido em construções de
elevada cércea e de vários usos. Esta situação possibilitou-nos perceber que o que
inicialmente era um lugar descaracterizado e sem construção, foi crescendo ao longo
dos anos e criando a sua própria identidade.
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Legenda:

[202] Mapa de usos, esc.1/15000. 2018.

Saúde
Habitação com comércio
Habitação
Serviços
Educação
Religião
Indústria

Legenda:

[203] Mapa de altimetrias, esc.1/15000,

2018.

1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos
5 ou mais pisos

Legenda:

[204] Planta de implantação do Bairro

Económico de Celas, esc. 1/100000,
2018.
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Entrada hospital
Gradeamento hospital
Barreiras de eixo de expansão
eixo de expansão
Bairro Económico de Celas
Hospital

Atualmente, o bairro está inscrito numa malha urbana irregular. As
construções periféricas, na sua maioria, estão dispostas paralelamente às ruas.
Contudo, verificámos que existem raras exceções, nomeadamente no que se refere
às construções de âmbito público, como é o exemplo do Hospital. As construções
que envolvem o bairro são constituídas por edifícios com diferentes alturas,
maioritariamente, superiores a três pisos, podendo até considerar-se que o bairro
organiza uma aldeia dentro da própria cidade. E isto porque, as suas habitações são
compostas por casas unifamiliares geminadas ou agrupadas, com as características
das casas populares, como os programas estatais indicavam, no entanto sendo,
circundadas por construções de elevada cércea.
Ao percorrer esta zona da cidade percebemos que a dimensão do edifício
hospitalar é imensamente superior à dimensão do bairro, assim como a todas as
construções que lhe são próximas. Na verdade, a elevada dimensão do Hospital
da Universidade de Coimbra constituiu um dos grandes problemas para o bairro e
para a cidade. O Hospital “engole” por completo o bairro, tornando-o num beco
sem saída constituindo uma barreira, na medida em que a área da implantação do
hospital é cercada por um gradeamento que só pode ser transponível em três pontos.
Torna-se pertinente referir que o Hospital foi construído em 1986, ou seja,
depois da construção do Bairro, o que nos levou a concluir que a sua construção
encerrou por completo um dos grandes eixos do bairro: a rua do Castelo.
Para além deste problema, existe ainda um outro, oriundo da construção
do Hospital que em certo sentido afecta o Bairro. Visto que o Hospital abrange
todas as especialidades do distrito de Coimbra, e sendo de grande dimensão, como
referido anteriormente, existe muita afluência ao mesmo, tanto pelos trabalhadores
que exercem a sua actividade neste local, como pelas pessoas que vêm das zonas
mais variadas do centro do país. Ora, verifica-se que existe uma necessidade de
responder aos problemas subjacentes à grande afluência ao edifício. Estes problemas
levantam -nos uma questão: onde é que os utentes e trabalhadores deste hospital
estacionam o seu carro?
E isto não se observa analisando mapas, mas antes através de um “olhar“
atento sobre a cidade. Foi este “olhar” que permitiu perceber o porquê de numa
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[205] Esquema de tipologias T2 e T3,

sem escala, 1947.
[206] Esquema de usos, sem escala,
1947.
[207] Esquema de loteamento, sem escala, 1947.

(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo
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[208] Planta com a marcação das en-

tradas de cada habitação, sem escala,
1947.

(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo | consultar anexo A, p.154.

[209] Perfil da Rua do Castelo, 1947.
(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo | consultar anexo A, p.154.
[210] Perfil Rua da Rua Larga, 1947.
(Programa de Casas para Famílias Pobres |
decreto-lei 34.486 | Arquiteto Cottinelli
Telmo | consultar anexo A, p.154.

124

do

das entradas do bairro existir um sinal que proíbe o acesso a automóveis a não
moradores. Isto porquê? Porque como o Hospital não comporta espaço suficiente
para os utentes e trabalhadores estacionarem as suas viaturas, consequentemente, as
imediações do centro hospitalar são utilizadas para esse fim.
Dado que o Bairro foi construído em 1947, e apesar de na época existirem
poucos automóveis, a sua configuração urbana possibilitou a sua circulação. No
entanto, dado a inexistência de garagens o espaço tornou-se exíguo para tanto
automóvel.
Ao entrarmos pela Rua Larga, surge um perfil confinado apenas à utilização
automóvel, dado que a rua não tem passeio. No seu enfiamento, observamos o Largo
de São João. Neste largo está situada uma estátua de São João Evangelista trazida da
Alta demolida, mais propriamente em frente à fachada do antigo edifício do Colégio
dos Lóios. É neste largo que se mantém a memória da tradicional Feira dos Lázaros
que há muitos anos é tradição e constitui uma das memórias trazidas da Alta.
O desenho do Bairro caracteriza-se pela implantação de perímetro
trapezoidal com limites físicos (habitações) e hierarquias espaciais (ruas) que definem
percursos de atravessamento. Nestes percursos temos definido um centro, o Largo
de São João, que indica uma ideia de interior de um bairro que tem como ponto
central um espaço de reunião e convívio.
É a partir deste centro, com forma circular, que todo o desenho se manifesta,
isto é, as vias de maior hierarquia convergem no ponto central e a partir destas vias
surgem as restantes, também com um desenho circular.
As entradas do Bairro estão estrategicamente localizadas de modo a que
se possa, desde início, observar a centralidade do desenho, que permite desde logo
observar o Largo, constatando-se assim, a importância do espaço de encontro dos
habitantes.
O Bairro organiza-se em volumes retangulares de habitação unifamiliar
dispostos no seguimento da rua, privilegiando o seu alinhamento.
As habitações estão afastadas em relação às vias, para que esse afastamento
dê lugar a um pequeno jardim que clarifica a separação entre zona pública (rua),
zona semi-privada (jardim) e zona privada (habitação) utilizados nas “cidades-
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[211] Identidade da zona de lazer:

Praça, 2018.
[212] Identidade do campo desportivo,
2018.
[213] Identidade de zona indefinida,
usada para estacionamento de automóveis, 2018.
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[214] Planta de implantação do Bair-

ro Económico de Celas na atualidade,
2015.

(Programa de Casas para Famílias Pobres
| decreto-lei 34.486 | Arquitetos Cottinelli
Telmo e Nuno Morais

[215] Fotografia da fachada de uma

habitação degradada, 2018.
[216] Fotografia da fachada de uma
habitação correspondente ao projeto
do Arquiteto Cotinelli Telmo, 2018.
[217] Fotografia da fachada de uma
habitação correspondente ao projeto
do Arquiteto Nuno Morais, 2018.
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Legenda
Habitação do projeto do Arquiteto Cotineli Telmo, em ruínas, 1947
Habitação do projeto do Arquiteto Cotineli Telmo, habitada, 1947.
Habitação do projeto do ArquitetoNuno Morais, 2005.
Anexos
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jardim”. No entanto, no decorrer dos anos os habitantes começaram por construir
pequenos muros que delimitavam o espaço público do privado, como refere Maria
Isabel Oliveira, “não existia nada, eram só casinhas. Andávamos aqui à vontade.”95

95. Entrevista relatada no anexo E.

Estas características remetem para a importância do espaço verde, onde
os habitantes poderiam usufruir do ar livre, criando uma simplicidade orgânica de
harmonia. Este espaço que na data de construção não tinha qualquer divisão, hoje
traduz-se num limite, o muro, que faz a separação entre as zonas privadas de casa
habitação, correspondente a cada família e a zona pública correspondente à rua.
O Bairro de Celas foi desenhado com casas unifamiliares de um piso
geminadas com um pequeno quintal de 20 m2 “(...) corresponde fielmente ao modelo
de pequena aldeia de casas unifamiliares mas pobres, destinado às famílias de fracos recursos
económicos.”96
Para além das habitações, o bairro contém também dois espaços de lazer,

96. Rosmaninho, N. (2006), O poder da
arte: o Estado Novo e a cidade Universitária,
p. 245.

que no desenho de construção não apresentavam um programa definido.
As habitações estão dispostas de forma agrupada onde as suas entradas
estão localizadas adjacentes à rua que lhes faz frente. Todas contêm um pequeno
espaço de logradouro em frente e atrás da habitação. Como referimos, estes espaços
de logradouros individuais na época de construção não estavam seccionados o que
possibilitava o seu atravessamento como se pode comprovar na fotografia aérea.
Foi a partir da fotografia aérea, do desenho de implantação e da observação
das habitações, que ainda hoje se encontram no local sem sofrerem alterações,
embora degradadas, que conseguimos chegar ao que seria o desenho de implantação
com as tipologias dispostas no terreno. Foram as habitações degradadas que nos
possibilitaram fazer o levantamento relativamente às tipologias de origem (ver anexo
D).
Constatámos, após o levantamento, que o bairro foi desenhado com duas
tipologias base, uma com três quartos com 43m2 de área total e outra com dois com
37m2 de área total. Observa-se que o bairro continha 100 habitações, sendo 50 de
tipologia T2 e 50 de tipologia T3.
Cotinelli Telmo debruçou-se, não só na qualidade do espaço que criou
usando formas mínimas, mas também na disposição dessas mesmas formas no
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[218] Planta da tipologia T3,

correspondente ao projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, 1947 (consultar anexo
A, p.160).
[219] Memória da sala alterada pelos

proprietários, correspondente à tipologia T3 do projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo, 2018. (consultar anexo A, p.154).

[220] Planta da tipologia T2,

correspondente ao projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, 1947. (consultar anexo
A, p.156)
[221] Identidade da sala corresponden-

te à tipologia T2 do projeto do Arquiteto Nuno Morais, 2018.
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terreno. Isto porque permite que a entrada esteja diretamente relacionada com
a rua, e o espaço das traseiras da habitação relacionado com a vida doméstica,
podendo ser apenas acedido diretamente pela cozinha.
Analisando a memória descritiva (consultar anexo A), conclui-se que houve
uma enorme vontade do Arquitecto Cotinelli Telmo dar uma resposta ponderada
ao problema de

projetar habitação mínima. Aqui são apontadas as grandes

dificuldades inerentes à construção económica havendo desde logo “ uma distinção a
fazer entre a habitação mínima para uma determinada classe – a operária, por exemplo – e aquela
que se destina ao pequeno burguês.”97
Na altura, numa habitação considerada digna, o espaço onde se preparava
a comida era distinto do local onde se comia. Embora as habitações se destinassem

97. Telmo, C. (1947) Plano Director da
urbanização de um bairro para 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa
tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT 00077
p.1.

à classe operária, “procurou-se criar uma divisão, a maior de todas, onde o morador possa fazer
a sua vida decentemente, sem o espectáculo desagradável de receber uma visita na mesma casa onde
se faz o jantar”98. É aqui que surge a sala, o espaço maior da habitação e o que está
inerente à recepção das visitas. É este compartimento que faz as várias passagens
para os demais espaços da casa, o que faz com que deixe de ser necessário um

98. Telmo, C. (1947) Plano Director da
urbanização de um bairro para 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa
tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT 00077
p.2.

espaço corredor devido à sua inutilidade. No entanto, a inexistência de um corredor
de distribuição causa à sala um desconforto, na medida em que todas as suas
paredes contém portas, fazendo com que o habitante ao se deslocar do quarto para
a cozinha, ou do quarto para a casa de banho tenha necessariamente de atravessar a
sala. Ou seja, o espaço de corredor delimitado não existe mas existe inevitavelmente
um espaço de passagem.
Ora, se a sala da tipologia T2 (de 1947) tinha 2.80x3.75m e nela ainda
estava incluída uma zona de circulação mais os móveis, sendo que servia de zona de
estar e zona de refeições, percebe-se que o espaço ficava muito ínfimo. No entanto,
será necessário expressar que uma sala com estas dimensões servia, na época de
construção, para famílias de 7 elementos, como foi relatado pelos moradores.
Por outro lado,

repare-se que na época de construção do Bairro, as

mulheres passavam a maioria do tempo na cozinha; que por ser um espaço também
de refeição ficava muito apertado e pouco funcional. Nesse sentido, desanuviou-se
o espaço da cozinha para ficar mais amplo e prático, uma vez que foi projetado
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[222] Planta da tipologia T3,

correspondente ao projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, 1947 (consultar anexo

A, p.160)
[223] Memória da cozinha alterada

pelos proprietários, correspondente à
tipologia T3 do projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, 2018.

[224] Planta da tipologia T2,

correspondente ao projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, 1947. (consultar anexo
A, p.156)
[225] Identidade da cozinha correspon-

dente à tipologia T2 do projeto do Arquiteto Nuno Morais, 2018.
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apenas para preparação de refeições, com uma área de 3,80 m2.
Esta particularidade, fez com que houvesse uma distinção marcada entre a
sala e a cozinha. Este espaço, da cozinha, tornou-se independente, contudo reduzido
ao mínimo em que “tudo quanto seja evitar passadas inúteis é melhoria”99.
O Arquiteto Cotinelli Telmo também identificou como problema o
desconforto causado pela diminuta liberdade de movimentos do utilizador e de luz.

99. Telmo, C. (1947) Plano Director da
urbanização de um bairro para 60 casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa
tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT 00077
p.2.

Solucionando estas ausências com a criação de uma entrada de luz e de ar que
permite arejamento e o acesso direto ao exterior pela cozinha. O que fez com que
existisse uma melhor organização do espaço e fosse possível a cozinha ter iluminação
natural e arejamento.
Quanto à casa de banho surge novamente a mesma lógica “também foi reduzida
ao mínimo”100 mas com espaço para ser totalmente equipada. Repare-se que a maioria
destas pessoas, a quem a casa se destinava, não tinham nas anteriores habitações
espaço de casa de banho e quando tinham era no exterior da casa. Sabemos que

100.
Telmo, C. (1947) Plano Director da urbanização de um bairro para 60
casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT
00077 p.3.

hoje é impensável construir uma habitação sem casa de banho, em Portugal, mas a
verdade é que à pouco mais de 70 anos esta era a realidade de muitas pessoas.
As habitações ainda têm o espaço destinado a dormir - quartos - com
dimensões novamente reduzidas ao mínimo em que o arquiteto ainda deixa escrito
que “É preciso notar-se que o que interessa menos é o espaço destinado a dormir.”101 . Sendo que
os quartos têm dimensões de 2,90 x 2,80, isto no que diz respeito ao quarto de casal,
e 2,80 x 2,00 /1,90, no que diz respeito aos restantes.

101.
Telmo, C. (1947) Plano Director da urbanização de um bairro para 60
casas desmontáveis (100 habitações) e projectos casa tipo). Pasta SIPA PT JCT-TXT
00077 p.3.

Consegue-se observar a atribuição de maior destaque à zona de uso
comum da casa, sendo este o espaço maior, a sala, que distribui para os restantes
compartimentos, tendo em ambas as tipologias 10 m2.
Relativamente à organização espacial dos compartimentos, as tipologias
foram desenhadas com a separação das áreas comuns, sala, wc e cozinha, localizadas
num extremo da habitação e as áreas privadas, quartos, no outro. Isto desperta
a consciência do arquiteto para a funcionalidade da casa, que podemos expressar
como zona de dia e zona de noite.
No que diz respeito à fachada principal, nota-se um destaque na zona de
entrada com uma pequena cobertura criada pela continuação do telhado. Sendo um
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[225] Alçado da tipologia T2,

correspondente ao projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo, esc. 1/100, 1947. (consultar
anexo A, p.156)

[227] Alçado da tipologia T3,

correspondente ao projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo, esc. 1/100, 1947. (consultar anexo A, p.160)

[228] Memória da fachada da tipologia

T2, correspondente ao projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo, com alterações
realizadas pelos moradores, 2018.

[229] Identidade da fachada da tipolo-

gia T2, correspondente ao projeto do
Arquiteto Nuno Morais, com alterações
realizadas pelos moradores, 2018.
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desenho sem ornamento com aberturas reduzidas a pequenas janelas de iluminação
com caixilhos de madeira em guilhotina.
Relativamente aos materiais escolhidos para as habitações, o arquiteto
deixa explícito que deveriam ser o mais barato possível e de rápida execução, mas
que não dessem à habitação um aspecto desprezível. Não se torna possível analisar
os materiais utilizados pelo arquitecto por não ter sido possível encontrar o projeto
de Arquitetura. Apesar de ser possível, com o recurso à fotografia aérea garantir
que as casas seriam todas com o mesmo material, constituído por tijolo rebocado e
pintado.
Atualmente, todas as habitações já sofreram intervenções no que diz respeito
ao revestimento por parte dos moradores, o que fez com que todas as casas sejam
diferentes.
Contudo, pode-se reparar que as habitações têm vindo a perder o seu
caráter e identidade inicial, uma vez que sofreram alterações necessárias, devido à
sua natural degradação. Como estas alterações foram realizadas pelos moradores,
deixou de existir a igualdade de fachada das habitações do Bairro. Isto é, o desenho
da fachada principal continua o mesmo mas o seu acabamento tem vindo a ser
alterado, mudando os caixilhos e o revestimento das paredes, utilizando cores
diferentes e até mesmo materiais diferentes como é o caso de azulejos.
Para além das alterações na fachada principal, também foram construídos
anexos na parte traseira de muitas das habitações, onde os habitantes sentiram
necessidade de alargar o espaço habitável.
Quanto aos espaços que anteriormente estavam indefinidos, atualmente
correspondem a zonas de lazer. Existindo agora um complexo desportivo para
jovens e crianças, e uma praça com algum mobiliário urbano, assim como vegetação
e estacionamento. Esta praça, que segundo Fernando Ribeiro, morador do bairro
deste 1947, relata que as pessoas “não utilizam. Vamos utilizar aquela praça em que aspecto?
Por causa de quê? Dos bancos que lá estão?”98
Numa breve conversa com o Arquitecto Nuno Morais da Câmara Municipal
de Coimbra, responsável pelas novas construções do Bairro, podemos constatar que
houve diferentes intervenções de diferentes autores103.

102.
E.

Entrevista relatada no anexo

103.
Entenda-se autores como
três pessoas, dois arquitetos, sendo eles
o Arquiteto Cotinelli Telmo e o Arquiteto Nuno Morais, e um engenheiro da
Câmara Municipal de Coimbra.
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[230] Esquema de tipologias.
[231] Esquema de altimetrias.
[232] Esquema de loteamento.
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[233] Planta do projeto do Arquiteto

Nuno Morais com a marcação das entradas de cada habitação |consultar anexo A, p.155.

[234] Perfil da Rua do Castelo. |consultar anexo A, p.155

[235] Perfil da Rua Larga|consultar anexo A, p.155
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As diferentes fases de intervenções resultam na variedade de habitações que
se consegue encontrar no bairro, sendo que atualmente encontramos construções do
final dos anos quarenta até à atualidade. São estas construções, mais antigas e que
ainda se encontram no terreno, que estão desabitadas e degradadas, num total de 36
habitações. Embora ainda existam 18 habitações do projeto do Arquiteto Cotinelli
que estão habitadas.
Sendo que apenas se encontram totalmente reconstruídas pela Câmara
Municipal de Coimbra 46 casas, daí existir a falta de unificação de todo o bairro,
dado que está a passar por um processo de transformação.
No presente ano, foi notícia, no jornal Diário as Beiras a qual dava
conhecimento que a Câmara Municipal iria “analisar e votar o lançamento de um concurso
público para a reconstrução de 38 Habitações no Bairro de Celas, pelo valor base de 2.819.600
euros”.
O novo projeto para o Bairro, de 2005, e iniciada a construção em 2009 foi

104.
Jornal Diário as beiras, 18 de
Fevereiro de 2017, p.5.

projetado pelo Arquiteto Nuno Morais, tem como base reconstruir novas habitações
no terreno existente, mantendo as áreas de implantação demarcadas pelos antigos
muros e o mesmo número de lotes e áreas respetivas.
No projeto verifica-se a vontade de respeitar as orientações das habitações
já construídas no final dos anos quarenta. Contudo, faz alterações nas tipologias
desenhando 21 tipologias T3 e as restantes 79 tipologias T2, ao passo que no projecto
do Arquiteto Cotinelli Telmo pudemos verificar que as tipologias eram distribuídas
igualmente, isto é, 50 tipologias T2 e 50 tipologias T3.
A cércea das habitações sofre alterações nesta intervenção. O Arquiteto
Nuno Morais projeta 67 habitações de dois pisos e as restantes de um. Alterando,
assim o projecto inicial de 1945, em que todas as habitações tinham somente um
piso. Esta alteração e apesar das áreas das habitações serem maiores, na maioria
dos casos aumentadas em 20m2, consegue manter os mesmos limites de intervenção
criados no final dos anos 40, ou seja, a intervenção privilegia o espaço interior das
habitações, sacrificando algum espaço exterior, ajardinado ou pavimentado.
Quanto ao desenho de implantação das tipologias, estas deixam de ter
planta retangular e passam a ser, na sua maioria, uma aglomeração de espaços
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[236] Planta da tipologia T2, projeto

do Arquiteto Nuno Morais, esc. 1/200,
2005 ( consultar anexo A, p.157)

[237] Alçado da tipologia T2, projeto

do Arquiteto Nuno Morais, esc. 1/200,
2005 (consultar anexo A, p.157)

[238] Planta da tipologia T3, projeto

do Arquiteto Nuno Morais, esc. 1/200,
2005 (consultar anexo A, p.161)

[239] Alçado da tipologia T3, projeto

do Arquiteto Nuno Morais, esc. 1/200,
2005. (consultar anexo A, p.161)
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retangulares, isto é, a agregação dos espaços e consequentes divisões é transportada
para a planta, procurando criar um jogo volumétrico no edificado a construir,
distinguindo as novas construções das anteriores.
A entrada de cada habitação continua a ser realizada no mesmo local e na
mesma posição, tendo sempre a rua que a limita como referência. A diferença que
distingue a nova entrada é a criação de uma antecâmara, interior ao edificado, que
faz a receção da habitação.
A sala é a primeira divisão da casa que distribui para os restantes
compartimentos, sendo o espaço maior da habitação que varia entre os 13 m2 e os
16m2 onde em todas as tipologias tem acesso direto à cozinha.
A cozinha difere nas novas tipologias entre 6 a 8m2, apresentando o dobro
da área das projetadas pelo Arquiteto Cotinelli, mas mantendo o seu acesso ao pátio
que delimita o espaço edificado.
Os quartos, outrora com dimensões entre 5,5 m2 e 8 m2, são projetados
com dimensões entre 10 a 14m2, e possuem a particularidade de ter mobiliário
fixo, nomeadamente o guarda-roupa. Nos edificados de dois pisos, o piso superior é
reservado somente para o quarto, compartimento que fica separado dos restantes,
sendo acessível apenas por uma escada de circulação, interior ao espaço. Este
quarto tem a particularidade de ter uma divisão para arrumos que varia de 4 a 6m2,
mesmo com a inclinação da cobertura a delimitar o pé direito, nas tipologias T2 e
T3 duplex. Contudo, apesar das habitações actualmente serem de maior dimensão,
apenas apresentam uma instalação sanitária no piso inferior de 5m2.
Quanto aos alçados desenhados pelo Arquitecto Morais, é possível
verificar que o mesmo faz uma abordagem cuidada, ao respeitar o alçado principal
previamente desenhado pelo Arquitecto Cotinelli. Ainda assim, como desenha duas
novas tipologias adicionais duplex, o piso superior é diluído no alçado de rua. A
cobertura inclinada do telhado remata no piso térreo, procurando não alterar o
alçado principal. O mesmo já não sucede no tardoz do edificado, bem como nas
laterais do mesmo, onde é notório a inclusão de um segundo piso ao volume.
Esta intervenção que teve como objetivo reabilitar e renovar o bairro, é
construída em duas fases, estando a segunda prestes a iniciar.
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correspondente ao projeto do Arquiteto
Cotinelli Telmo, esc. 1/100, 1947.

correspondente ao projeto do Arquiteto
Nuno Morais, esc. 1/100, 2005
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Perante a necessidade de perceber se existe uma evolução tipológica
no Bairro de Celas assim como se as novas tipologias correspondem a uma
boa solução arquitetónica, analisa-se de forma comparativa as plantas, cortes
e alçados de acordo com os parâmetros do Arquiteto alemão Alexander Klein
no seu livro Vivenda mínima:1906-1957. Segundo o autor, deve-se ter presente
todos os esforços necessários para resolver o problema da habitação mínima
de forma a que todos os indivíduos possam ter a sua habitação. Neste sentido,
determina metodologias que apontam tipologias racionais de habitação. Para
estudar as tipologias do Bairro, usam-se conceitos como a forma espacial, a
distribuição, zonas de circulação e utilização dos compartimentos.
A tipologia T2 do projeto do Arquiteto Nuno Morais diz respeito a uma
habitação com quartos que estabelece uma relação das zonas privadas às zonas
comuns da habitação. A habitação está agrupada segundo as suas funções,
embora a colocação de um dos quartos no piso superior anule a liberdade de
movimentos, isto é, o quarto não se assume de forma independente, uma vez
que o habitante tem de vir ao piso inferior ao wc. A compartimentação da
sala é realizada de forma irregular pela sua configuração retangular, que não
permite a disposição do mobiliário mais adequada.
A tipologia T2 do projeto de Cotinelli Telmo diz também respeito a uma
habitação com dois quartos, sendo que existe uma complicada ligação entre
os quartos e o wc. A dimensão reduzida da sala causa uma certa dificuldade
em mobilar o espaço. Já no que diz respeito à tipologia T3 do Arquiteto Nuno
Morais, existe uma colocação inadequada de um dos quartos no piso inferior
que anula a liberdade de movimentos no que diz respeito ao utilizador ir ao wc,
ficando a disposição de zona de dia (sala e cozinha) e zona de noite (quartos)
confusa. Esta tipologia tem novamente a particularidade de um dos quartos
se localizar no piso superior da habitação, mas este compartimento não se
assume de forma independente uma vez que não tem wc.
A tipologia T3 do projeto de Cotinelli possui três quartos de áreas
muito reduzidas e sem espaço de circulação, o que dá à sala uma dificuldade
na disposição do mobiliário, sendo que em todas as ligações aos restantes
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compartimentos da casa seja necessário passar pela sala. Repara-se, segundo
o esquema das circulações que separa a habitação por zonas diurnas e zonas
noturnas, sendo as zonas diurnas o percurso sala-cozinha e as zonas noturnas
o percurso quarto-wc, que em três das tipologias as circulações cruzam-se
em vários pontos. No caso da tipologia T2B, observa-se que a habitação
está separada por funções independentes entre si, isto é, os percursos não se
cruzam e não se tornam sinuosos. Os processos principais que representam
uma habitação, cozinhar-comer, habitar-descansar e dormir-tomar banho
podem desenrolar-se simultaneamente sem interferências nesta tipologia,
tornando as circulações curtas.
Ao contrário da tipologia T3A, que representa uma solução mais
complexa e confusa que no seu esquema. Observa-se um cruzamento de
circulações muito acentuado na zona da sala, mais propriamente junto
à entrada da habitação, dado que o wc se situa à entrada, o que torna a
circulação dormir-wc longa e com necessidade de percorrer toda a sala para
a sua realização.
Observa-se portanto que as tipologias B (desenhadas pelo Arquiteto
Nuno Morais) respondem positivamente à divisão de zonas da habitação,
sendo a que corresponde aos parâmetros de habitação racional, segundo
Alexander Klein, a tipologia T2B. Repare-se que a abordagem do Arquiteto
Nuno Morais é cuidada ao ponto de tentar incluir no seu projeto alguns costumes
e hábitos do Bairro e das habitações, procurando sempre que possível, preservar a
identidade do mesmo, ao manter o desenho base da construção anterior, de Cotinelli.
Este projeto procura não alterar a vida social e familiar, mas sim melhorar
e renovar o conceito de vida dos seus habitantes. Resultando em habitações que
mantêm as suas posições iniciais, os muros continuam a delimitar os mesmos
espaços e as entradas continuam a ter a mesma relação que tinham nos anos 40.
Uma abordagem subtil, que procura aproximar o conceito e desenho moderno ao
desenho antigo e original. Em suma, é um projeto que embora compreenda uma
evolução tipológica, preserva a Identidade e Memória da Arquitetura e dos habitantes.
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V Considerações finais
“O problema de não acabar uma história é este. Seja como for que ela acabe, seja
qual for o momento em que decidimos que a história pode considerar-se acabada,
verificamos que não é para esse ponto que conduzia a acção do contar, que o que
conta está noutro sítio, é o que aconteceu antes: é o sentido que adquire esse segmento
isolado de acontecimentos, extraído da continuidade do contável.”101

105.
Calvino, I. (2007) Seis propostas para o próximo milénio, p.16.
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Embora seja enorme a vontade de fazer um trabalho o mais completo
possível, o risco de tentar entender e justificar determinados temas relacionados
com a habitação de promoção pública seria tão grande quanto o de entrar num
campo infinito de possibilidades que não propiciaria a objetividade deste trabalho.
Como tal, a premissa centrou-se no estudo generalizado da habitação de promoção
pública da primeira metade do séc.XX, encaminhando o raciocínio de forma a
compreender as habitações e as suas relações programáticas numa escala mais
alargada, passando à análise geral dos bairros da cidade de Coimbra e culminando
com o estudo mais aprofundado no Bairro Económico de Celas.
O abrigo é, desde a existência humana, uma necessidade primária e comum
a todos os Homens, independentemente do estado social de cada indivíduo e, nesse
sentido, esta dissertação procurou explorar a génese da habitação de promoção
pública a partir dos vários programas que originaram as respostas aos problemas
habitacionais para dar conhecimento da informação primária encontrada nos
diversos arquivos do país e assim contribuir para o conhecimento da Arquitetura
realizada no princípio do séc. XX, em Coimbra.
Verifica-se que o Estado teve um papel indispensável no lançamento dos
programas de habitação, que tinham como função dar abrigo a pessoas que viviam
em condições menos favoráveis. No entanto, compreende-se que atualmente o
problema não está resolvido, continuando ainda a existir indivíduos que vivem em

145

condições inadequadas. Reconhece-se a conveniência, por parte das Câmaras, do
Governo e dos Arquitetos de solucionar o problema no sentido de encontrar uma
resposta favorável a todos os intervenientes.
Não concluímos que esta solução seja restrita a habitações unifamiliares,
pelo contrário, achamos por certo que tem de existir um equilíbrio entre as várias
soluções encontradas ao longo dos anos. Isto para dizer que, na primeira metade
do séc. XX, que podemos referir como primeira fase, o Estado estava a solucionar
o problema exclusivamente com casas unifamiliares, mas reconheceu-se que esta
solução não era a mais viável para conseguir uma resposta eficaz ao problema,
procurando outras frentes de conflito, em que se abandona a casa unifamiliar para
construir, na sua maioria, habitação coletiva. Agora pergunta-se, mas estará o
problema resolvido? Não!
Esta dissertação não teve o intuito de encontrar a melhor forma de responder
às necessidades de habitação, pelo contrário, apresentamos os vários programas
realizados ao longo da primeira metade do séc. XX em que conseguimos perceber
que vai desde a construção alta, média ou baixa, em fases independentes. Começando
por casas unifamiliares, passando para blocos habitacionais em galeria exterior e
culminando em blocos verticais com galeria interna ou esquerdo/direito.
As várias visitas aos bairros refletiram a harmonia que se apresenta nestes
aglomerados urbanos. Destacamos o Bairro de Alvalade pela sua configuração de
construção alta, média e baixa que engloba todas as frentes de conflito abordados nesta
dissertação. Desta forma, espelhamos ao longo do trabalho o que eram os bairros na
época de construção e o que são atualmente, representados em fotografias que têm
como intuito relacionar a Identidade e Memória como tema principal, com a finalidade
de encontrar uma terceira via.
Esta terceira via, que reconhecemos como o fruto de olhar o passado para
construir o presente com olhos no futuro, não está hoje a ser realizada, embora seja
muito discutida e ensinada no contexto académico. Quando observamos a atual
prática reparamos que existe um descuido e desleixo por parte dos arquitetos que
se preocupam em encontrar soluções diferentes, isto porque reconhecem que as
que existem muitas das vezes não são eficientes. Identificam o problema mas não se
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debruçam sobre a génese dele.
Neste sentido, utiliza-se esta dissertação para despertar a consciência por
parte dos arquitetos da importância da Identidade e Memória, retirando as mais valias
destes dois conceitos. Isto porque é de salientar que o que é construído hoje, fará
parte da história do amanhã e, no caso da Arquitetura, é imprescindível que se
reconheça isso.
Este trabalho é a prova de que a Arquitetura está para além da dimensão
do tempo do Arquiteto, dado que todos os responsáveis pelas construções destas
habitações, e que consequentemente contribuíram para que esta dissertação fosse
realizada, já não existem. No entanto, o que fizeram continua a influenciar a vida
das pessoas que habitam estes Bairros.
Reconhecendo que para a construção deste tipo de aglomerados não só
a necessidade habitacional foi tida em conta, como também a importância do
planeamento urbano das cidades admitindo que não nos podemos esquecer,
enquanto Arquitetos, que quando estamos a construir uma casa, estamos a contribuir
para a construção de uma cidade. Admitindo que é extremamente difícil equilibrar
a necessidade de um indivíduo com as necessidades de um conjunto de indivíduos.
Por fim, reconhecemos que a (re)construção do Bairro Económico de Celas,
objeto de estudo, que preserva a Identidade e Memória é um dos aspetos que o distingue
dos demais. Portanto, trata-se de um bairro que vincula o habitante ao local, onde a
Identidade se apresenta como processo de reconstrução, na medida em que se recorre
ao passado para responder às preocupações do presente.
Sintetizando, não só a Arquitetura constrói a cidade, como as caraterísticas
que remetemos a um determinado espaço o ajudam a construir. As marcas deixadas
pela Arquitetura permitem que reportemos a importância da recuperação de
determinadas lembranças. Estas lembranças que indicamos como Memória, fazemnos perceber que não é só o Arquiteto o responsável por (re)construir um espaço.
Vivemos e convivemos com a Arquitetura desde a nossa existência, da cidade
à rua, da rua ao bairro, do bairro à casa, da casa à pessoa. A Arquitetura trata-se,
então, do registo mais evidente da Identidade e Memória da vida humana, onde os dois
conceitos se cruzam e são indissociáveis.
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E agora pergunto: para quê ter uma casa rica, se a única coisa que tem é
dinheiro? Para quê ter uma casa culta, se a única coisa que tem são livros? Para quê
ter uma casa grande, se a única coisa que tem é tamanho?
Estas casas, pobres, ocultas e pequenas têm o que o dinheiro não compra, o
que os livros não ensinam e o que o tamanho não representa, têm vida! E, em boa
verdade, isto sim é a génese da Arquitetura.
Como dizia Ruy Belo, uma casa é a coisa mais séria da vida.

				Somos casas!

.... e as verdadeiras casas são aquelas que sabem que não têm tudo, mas reconhecem
que não lhes falta nada. Haverá algo mais deslumbrante que isto?
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VI Anexos
“Como nunca podemos conhecer todos os elementos duma questão,
nunca a podemos resolver.
Para atingir a verdade faltam-nos dados que bastem, e processos
intelectuais que esgotem a interpretação desses dados.”104

106.
Pessoa, F. (2015) Livro do
Desassossego, p.277.
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A

Desenhos da Identidade e Memória
Bairro Económico de Celas

153

Memória do Perfil da Rua do Castelo de 1947.
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.

Memória da planta de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.

Memória do Perfil da Rua Larga de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.
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Identidade do Perfil da Rua do Castelo de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade da planta de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade do Perfil da Rua Larga de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.
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Memória da planta da tipologia T2 de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.

Memória do alçado da tipologia T2 de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.
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Identidade da planta da tipologia T2 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade do alçado da tipologia T2 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.
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Identidade do alçado lateral da planta da tipologia T2
de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade do corte da planta da tipologia T2 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.
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Memória da planta da tipologia T3 de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.

Memória do alçado da tipologia T3 de 1947
Projeto do Arquiteto Cotinelli Telmo.
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Identidade da planta da tipologia T3 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade do alçado da tipologia T3 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.
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Identidade do alçado lateral da planta da tipologia T3
de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.

Identidade do corte da planta da tipologia T3 de 2005
Projeto do Arquiteto Nuno Morais.
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B

Memória descritiva
Bairro Económico de Celas
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Cotinelli Telmo, 1945.
Memória Descritiva do Plano Director da Urbanização de um Bairro para 60 Casas
desmontáveis (100 habitações) e projectos casa tipo.
Quando se pretende projectar uma “habitação mínima” esbarra-se sempre com as
dificuldades criadas pela regulamentação das construções, cujas disposições-baseadas em escrúpulos
nem sempre justificados, rigorosa de ordem sanitária e precauções contra os abusos comerciais –
tornam impossíveis as soluções económicas: pés direitos exagerados, tubagens exageradas, etc. e em
contra partida, nada está regulamentado que impeça, por exemplo, que, uma vez uma casa habitada,
durmam 4 pessoas num quarto previsto para duas.
Depois, esquece-se tudo aquilo que possa fazer em matéria de ventilação permanente e
condena-se o que muito bem poderia servir, não digo já em casos de habitações com carácter de
permanência, mas nas “de férias” ou “de fins de semana”.
O Governo, porém, reconhece que há que saltar por cima dessas rígidas normas – e o
problema põe-se com mais facilidade!
Há todavia uma distinção a fazer entre a habitação mínima para uma determinada classe
– a operária, por exemplo – e aquela que se destina ao pequeno burguês.
E o problema complica-se de novo!
Na realidade, os hábitos de vida de um e outro diferem muito e principalmente neste
pequeno pormenor, talvez o mais importante: - é impossível (obrigar um empregado de escritório de
certa categoria, por exemplo, a comer na mesma divisão onde se prepara a comida, isto é, admitir a
hipótese de “cozinha-casa de jantar”. Isto não quer dizer que o operário não tenha igual e legitimo
direito a ter a sua casa de jantar independente da cozinha, mas sim que, segundo os hábitos actuais,
um pode contentar-se com a solução mínima e o outro não.
Nesta solução teve-se em atenção este factos e procurou-se criar uma divisão, a maior de
todas, onde o morador possa fazer a sua vida decentemente, sem o espetáculo desagradável de receber
uma visita na mesma casa onde se faz o jantar.
A cozinha torna-se, portanto, independente isto à custa, está claro, de uma solução da sua
área habitual, aliás desnecessária, se entendermos a que, no circuito de preparação das comidas,
tudo quanto seja evitar passadas inúteis é melhoria. A única razão apontada pelos donos de casa
nos casos que temos estudado é a de uma criada que passa o seu dia metida na cozinha precisa de
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ar, de desafogo, de uma certa liberdade de movimentos, fora os que executa no serviço. Esta razão,
até certo ponto aceitável, não marca neste caso, em que podemos excluir a ideia de criada vivendo
permanentemente em casa e, além disso – além até de circunstâncias de todas as cozinhas terem um
logradouro contiguo – todos os sacrifícios que possam vir a exigir-se dos moradores, em matéria de
redução de áreas, inferior aos que os mesmos teriam que fazer se não tivessem casa ou se tivessem que
pagar por um preço fora de todas as suas disponibilidades económicas.
Nesta cozinha mínima o serviço faz-se perfeitamente, mesa de trabalho e chaminé bem
iluminadas, lava-loiças, pia, carvoeira, armário sobre o lava-loiças, para o treino de cozinha e
armário-dispensa sobre a mesa de trabalho.
A casa de banho também foi reduzida ao mínimo! Caldeira para banho de chuveiro, com
lavatório fora ou dentro da mesma área, retrete e bidé. As canalizações das duas casa geminadas
mormente tipo AA e suas variantes estão reduzidas ao mínimo !
Resta-nos falar de quartos: O quarto maior, para casal, tem 2,90 x 2,80; os outros
quartos têm 2,80 x 2,00/ 1,90.
É preciso notar-se que o que interessa menos é o espaço destinado a dormir. Um individuo
pode queixar-se de não ter espaço para comer, para jogar com a família, para ler, enquanto a mulher
costura, para receber as suas visitas etc; do que não se queixará, certamente, é que, desde o momento
em que se deita até aquele em que acorda o cenário não tenha a aparência de uma casa onde passa a
vida, quando acordada, nem as dimensões de uma sala de baile!
Para aqueles que critiquem o projecto sob o ponto de vista higiénico temos vários argumentos
dos quais o maior de todos é este: o problema do governo nunca viria a ter solução, se ao “razoável”
quisermos contrapor o “óptimo”!...
O resto são materiais que possam oferecer as melhores garantias de isolamento térmico,
igno-métrico, acústico, etc. – que reduzam a mão de obra, na sua aplicação – e que, dentro do seu
caracter económico, não dêem as habitações um aspecto miserável; coisa que nada tem a ver com a
sua pequena modéstia.
As casas são em número de 60 – considerando como uma unidade as que são gémeas – e
dão alojamento a 100 famílias.
Tanto quanto nos foi possível, adequar-nos ao relevo do terreno, que na distribuição dessas
60 casas que ficam orientadas de maneira que três das suas fachadas têm sempre sol; na quarta,
voltada a N. não se abrem janelas, não porque as cozinhas as não pudessem ter sobre este ponto
cardial mas para não ter de criar novos tipos de planta (vantagem de “standarização”).
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São este em número de dois: tipo AA e tipo BB, respectivamente com 36m2 (duas habitações)
e 42 m2 (duas habitações).
Os tipos A e B são mais que metades (direitas ou esquerdas dos anteriores e os sub-tipos
A’, B’, AA’ e BB’ diferem apenas nisto as duas janelas dos quartos sobre as fachadas principal e
posterior passam para a fachada de topo (sul) deixando de existir naquelas. As ruas têm a largura
de 5m, as principais, e 3,5m (secundárias). Admitiu-se o trânsito de veículos por estas, criando-se
pequenas rotundas terminais para a mudança de sentido desse trânsito. Existem outras vias de menor
largura, apenas para peões.
Os declives não vão além dos 10%.
Por sugestão do Ex.mo Senhor Presidente da Camara estabelecemos duas ligações ao bairro
com a rua Bernardo Albuquerque que, por onde passa o electrico: uma para peões, outra para veículos.
É claro que nos faltaram completas e seguras informações dos níveis e outras particularidades, mas
supomos-las possíveis de realizar. Tanto neste caso como nos outros há que estabelecer um acordo com
os técnicos da Camara Municpal de coimbra. Assim a rua a abrir segundo o plano De Gröer – já
corrigida no seu traçado primitivo – atribuímos um declive que supomos praticável, sobe o aspecto da
ligação com a rua a Nordeste do terreno, mas não sabemos se na sua combinação o declive atribuído
é viável.
Além de um edifício para a “Assistência Social” (ainda não projectado) previmos um
logradouro geral do bairro – espécie de jardim, “bosque” e campo de jogos para as crianças, tudo
em miniatura, já se vê – que ao mesmo tempo tem a função de enquadrar e melhorar o panorama
das casas, inevitavelmente da modéstia aparência, escondendo-o, sem o esconder, das vistas da rua
a abrir.
Uma arborização geral seria para desejar, que pelas razões anteriores, quer para defesa
dos ventos, quer para atenuar o espetáculo das roupas estendidas nos logradouros privativos de cada
habitação, quer ainda para assombrar e represtar as fachadas poentes. Entende-se que o essencial –
as habitações - foi projectado supondo-se que a verba destinada à execução não seja excedida nas
propostas a receber, mas que será possível fazer ainda reduções, se isto não acontecer.
Os diferentes talhões seriam – num plano ideal – limitados por ceber vivas, mas tanto
neste pormenor como noutros que este “plano director” não comporta, haverá que proceder dentro das
possibilidades económicas.
Colocámo-nos ao dispor da Câmara municipal de Coimbra, para acompanhar os diferentes
estudos parciais a fazer pelos vários técnicos competentes.
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C

Lista dos primeiros moradores
Bairro Económico de Celas
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Rua do Borralho, 40
Rua do Borralho, 42
Rua do Borralho, 38
Rua do Borralho, 10
Rua do Borralho, 21
Rua dos Anjos, 28
Rua dos Anjos, 17
Rua dos Anjos, 28
Rua dos Anjos, 24
Rua dos Anjos, 19
Rua dos Anjos, 3
Rua dos Anjos, 6
Rua dos Estudos, 11

4
2
3
4
6
2
3
2
3
7
4
4
5
3
6
4
7
1
2
2
3
3
5
4
4
3
3
6
3
4
6
3
6
1
1
1
1
4
4

25$00
110$00
50$00
85$00
10$00
45$00
100$00
35$00
30$00
20$00
30$00
15$00
50$00
55$00
130$00
30$00
70$00
20$00
50$00
40$00
20$00
-$50$00
70$00
50$00
20$00
60$00
-$50$00
50$00
50$00
60$00
130$00
30$00
-$40$00
100$00
100$00
200$00

B
A
A
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B

Importância

Renda Mensal

2
4
3
3
2
2
4
5
3
3
3
1
4
1
8
4
8
1
2
2
1
3
4
3
3
4
5
5
3
2
4
3
6
1
1
2
4
9
9

Tipo

Nº de pessoas
de famíla

Largo do Castelo, 12
Marco da Feira, 22
Marco da Feira, 34
Marco da Feira, 28
Marco da Feira, 26
Marco da Feira, 18
Marco da Feira, 18
Marco da Feira, 18
Marco da Feira, 4
Marco da Feira, 4
Marco da Feira, 30
Rua G.G Fernandes, 10
Rua G.G Fernandes, 10
Rego de Agua,18
Rego de Agua, 18
Largo da Feira, 38
Largo da Feira, 28
Rua Camara Pestana 5/7
Rua Camara Pestana, 5
Rua Camara Pestana, 5
Rua Camara Pestana, 5
Rua Camara Pestana, 5
Rua Camara Pestana, 11
Rua Camara Pestana, 8
Rua dos Estudos, 20
Rua dos Estudos, 34
Rua dos Estudos, 36
Rua dos Estudos, 40
Rua dos Estudos, 38
Largo da Feira, 47
Largo da Feira, 47
Largo da Feira, 45
Largo da Feira, 45
Rua G.G Fernandes, 10
Rua Camara Pestana, 5
Rua dos Estudos, 28
Rua dos Estudos, 26
R. Cândido dos Reis, 56
Largo do Castelo, 14

Nª divisões da
casa actual

Mário Marques Mano
Fernando Trindade
Maria da Ascenção da Silva Gase
Amélia Martins de Menezes
Saul Mendes
Bento Pinto
João Melo
Olivia Simões
Preciosa Mateus
João Augusto dos Santos
Laura Cruz
Maria Glória
António Pedrosa
Maria de Lourdes
Francisco Andrade
Guilhermino Alves
Américo Assunção Massano
António Ventura
Maria Inez
Maria Isabel Costa
Maria Judite Correia
Manuel Alves Cardoso
Manuel Gomes Costa
António Amaral
Albertina da Silva
Amélia Cruz
Maria da Luz Silva
Tereza de Jesus
Isabel de Rocha Santos
José das Neves Machado
Eurico da Silva Bandeira
Arminda da Piedade Costa
Alfredo Silva
Guilhermina Fernandes
Maria Preciosa Cardoso
Maria da Conceição
Ana de figueiredo
Maria do Céu Machado
José António Agostinho
Manuel Correia de Brito
Gracinda de Sousa
Arminda da Conceição Braz
Maria Manuela
João Pinto de Magalhães
Alberto Correia Umbelino
Maria Augusta dos Santos
Maria da Gloria
José Maria Vilas
Maria Alice da silva
Adriano Lourenço Varzeas
Elvira da Conceição
João Benedito
Manuel Cardoso Melo

Rua

Nome

Nº de
ordem
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
14
23
29
30
1
2
3

110$00

10$00

20$00
15$00
55$00
130$00
30$00
70$00
20$00
50$00
40$00
20$00
50$00
70$00
50$00
20$00

50$00
50$00

130$00

A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

30$00
50$00
15$00

15$00

60$00
15$00
65$00

Joana de Jesus
Uménio Manta
Isabel Pedrosa
Guilherme Gomes
Maria José de Matos
Maria da Conceição Vale
Custódia Prazeres
António Maria da Costa
Isabel Donato Maia
Maria da Conceição Nunes
Carmina de Jesus Barbosa
Álvaro Lopes Rosa
José Pedro Dias
Bento Macedo
José Fernandes
António Barreira
Cristino Trigueiro Sampaio
Carmina da Purificação
Florinda Ferreira
Maria da Conceição
Júlia Garcia
Sara Vieira
Amélia da Conceição Alves
Júlia de Jesus Barra
Rosa de Matos Dias
Maria Júlia da Conceição
Maria José de Freitas
Marcelino da Conceição
Arménio Marques Branco
Manuel Nobre
Carlos de Azevedo Pera
Maria do Carmo Neves
José Viseu
Latino dos Santos
Carlos Ventura
Arlindo Carvalho
João Domingues
Eurico Pedro Dias
Carlos da Sousa Pelicano
David Luiz
Reinaldo Varela de Carvalho
Maria José da Cunha Figueiredo
Manuel Fernandes
Gestão Pedrosa
Beatriz dos Santos Cunha
José Alberto Jorge
António Leal Cadima
Hugo da Conceição Sousa
José de Freitas Andrade
Maria do Carmo Antunes
Maria Cândida Cruz
Fernandes Peres
Rosa Duarte
Maria Olinda Pinto de Oliveira
José Baptista
Joaquim Rocha
Joaquim Ferreira
Cândido Simões

Rua Costa Simões, 23
Rua Costa Simões, 23
Largo Dr. José Rodrigues, 9
Largo Dr. José Rodrigues, 9
Rua Dr. Alberto Costa, 19
Rua Dr. Alberto Costa, 19
Rua do Guedes, 7
Rua do Cotovelo, 32
Rua do Forno, 10
Travessa S. Pedro, 11
Travessa S. Pedro, 9
Beco dos Militares, 21
Rua dos Militares, 27
Rua José Falcão, 57
Rua dos Anjos, 7
Rua do Cotovelo, 16
Largo Dr. José Rodrigues
Largo da Feira, 22-23
Largo do Hospital, 8
Rua Gomes Fernandes
Rua do Cotovelo, 28
Rua dos Anjos, 8
Rua dos Anjos, 5
Rua do Cotovelo,30
Rua do Forno, 12
Rua de José Falcão, 32
Rua de José Falcão, 44
Rua dos Estudos, 15
Rua dos Estudos, 5
Rua dos Estudos, 9
Rua dos Anjos, 13
Rua dos Anjos, 3
Rua dos Anjos, 13
Rua dos Anjos, 26
Rua dos Anjos, 13
Rua dos Anjos, 2
Rua dos Anjos, 13
Rua dos Anjos, 23
Rua dos Anjos, 6
Rua dos Anjos, 13
Rua dos Anjos, 9
Rua do Borralho, 28
Rua do Borralho, 9
Rua do Borralho, 11
Rua do Borralho, 44
Rua do Cotovelo, 28
Rua Cândido dos Reis, 26
Rua do Guedes, 9
Largo da Feira, 8
Arco do Bispo, 4
Rua Costa Simões, 23
Largo do Castelo, 17-19
Rua Dr. José Falcão, 87
Rua Dr. José Falcão, 34
Rua Dr. José Falcão, 41
Rua Dr. José Falcão, 40
Rua Dr. José Falcão, 35
Rua Dr. José Falcão, 54

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

30$00
50$00
20$00

65$00

A
A
A

25$00

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

50$00
10$00

70$00
70$00
85$00
70$00
15$00
100$00
10$00
100$00
120$00

60$00
25$00
70$00
75$00
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D

Desenhos de levantamento do Bairro
Económico de Celas
“Todos os gestos - também o gesto de desenhar - estão carregados
de história, de inconsciente memória, de incalculável, anónima
sabedoria. É preciso não descurar o exercício, para que os gestos se
crispem, e com eles o resto”107

107.
37.

Siza, A. (2009) 01 Textos, p.
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[244] Desenho da tipologia T2 do

levantamento do quarto de solteiro.
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[245] Desenho da tipologia T2 do

levantamento da sala.

[246] Desenho da tipologia T2 do

levantamento da casa de banho.
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[247] Desenho da Praça do Bairro

Económico de Celas.

[248] Desenho da Praça do Bairro

Económico de Celas.

178

[249] Desenho da Praça do Bairro

Económico de Celas.
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E

Entrevistas aos primeiros moradores
Bairro Económico de Celas.
“Eu acredito que a arquitectura, o trabalho do arquitecto, se faz
para as pessoas. Não concebo uma obra de arquitectura que não
sirva as pessoas em termos físicos, propondo-lhes conforto, mas
também emocionalidade.”108

108.
Loureiro, J. (2016) A Casa de
quem faz casas. A Nossa Casa. p. 51.
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Entrevista realizada dia 28 de fevereiro de 2018
(MJ. - Maria João
MD.- Maria Dias)

[250] Memória de Maria de Lurdes Dias,
1960.
[251] Identidade de Maria de Lurdes Dias,
2018.

MJ. Nome?
MD. Maria de Lurdes Dias.

MJ. Que idade tem?
MD. Tenho 81 anos, vou fazer 82. (risos)
MJ. Em que casa mora?
MD. Nesta.
MJ. Qual o número?
MD. Número 20, Rua do Borralho.
MJ. Onde morava na Alta?
MD. Na Rua dos Militares, também número 20.
MJ. Na Alta vivia com quem?
MD. Vivia com os meus pais, o meu irmão e a minha irmã.
MJ. A Casa..
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[252] Memória da casa da Alta de Maria de
Lurdes Dias, até finais dos anos 40.
[253] Identidade da casa atual de Maria de
Lurdes Dias, 2018.

MD. A casa era grandinha! Era uma casa com uma cozinha grande, um quarto,
tinha uma lareira grande, assim, uma lareira à moda da aldeia e tinha forno, uma
chaminé muito grande. Era o quarto do meu irmão, era a cozinha e era outro quarto
que dava uma janela para a rua e era uma sala grande na entrada. Mas o meu
pai como era carpinteiro, quer dizer, não era carpinteiro, era polidor de móveis,
mas ajeitava-se muito bem na carpintaria, fez uma divisória com madeira, depois
envernizou-a toda e fez uma divisória que resultou em duas divisões, um quarto
para eles e uma salinha de entrada, onde a minha mãe tinha uma comodazinha.
MJ. Então tinha 3 quartos?
MD. Tínhamos 3 quartos, a cozinha e ao lado dessa sala, uma coisa pequenina,
assim.. talvez.. só com uma pia, dos despejos e de fazer as necessidades.
MJ. O que faziam os seus pais?
MD. O meu pai era polidor de móveis e a minha mãe trabalhava em casa de umas
senhoras que eram enfermeiras no Hospital, e ia fazer limpeza ao consultório do Sr.
Doutor Bissaya (Barreto).
MJ. Veio morar para o Bairro com que idade?
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MD. Com 9.
MJ. Para que casa veio?
MD. Para esta, foram os meus pais que vieram para aqui. Quando era solteira
e namorava, concorri para uma casa do Bairro. Entretanto como o meu pai se
estabeleceu.. a vida graças a Deus melhorou, e o meu pai.. as minhas madrinhas.. a
minha madrinha era governanta da casa onde a minha mãe trabalhava, e portanto,
a minha mãe ficou como se fosse uma pessoa de família quase. A minha mãe é que
fazia tudo, é que tratava do consultório do Sr. Doutor, é que lavava a roupa é que
passava a ferro, é que fazia tudo. E portanto a coisa (governanta) era como se fosse
uma pessoa de família e o meu pai pediu-lhes dinheiro a elas (madrinhas). O meu
pai naquele tempo pediu-lhe 5 contos, para se estabelecer. E estabeleceu-se com
móveis pintados, acho que o meu tio António também ajudava, e o meu tio Eurico,
na altura, já não me recorda. Era miúda não me apercebi bem disso, ainda foi na
Alta. E o meu pai estabeleceu-se até que foi indo.. foi indo.. foi indo até que fez uma
série de casas, de móveis. E portanto o meu pai como estava aqui a viver, constou-se
que ele já podia monetariamente, obrigaram-no a sair. Mas o meu pai saiu porque
quis. Mas como eu tinha concorrido e tinha-me saído uma casa, mas era para a
outra rua e eu não estava cá a viver, estava em Porto Alto. Entretanto vim e tinha
uma amiga que estava nesta coisa das rendas das casas, a Maria Teresa, que andou
comigo na escola. Um dia vinha no elétrico e disse-me “Oh Maria de Lourdes, já
cá estás? Eu tenho lá um postal, que está na Câmara, que diz que tu não estavas cá
a habitar e tinhas direito a uma casa do Bairro” e eu “Ai não me digas isso”, porque
eu estava numa casa alugada. “Digo, digo, temos o postal arquivado, vai lá que eu
explico-te” e eu disse ao meu marido e fomos lá os dois. Então, era uma casa que me
tinha sido dada, e eu fui falar com o presidente da Câmara mais o meu marido e o
Sr. Doutor disse-me “como o seu pai está para sair, então pode ficar na casa dele se
quiser. E eu disse “Sr. Doutor gostava tanto, já que fui ali criada, gostava muito de lá
ficar.” “Então em vez de ires para outra casa vais para essa se o teu pai sair”, eu já
sabia que o meu pai saía mas não disse nada.
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MJ. Quando veio para aqui?
MD. Já aqui moro à 49 anos. Eu saí daqui com 24, mas depois regressei.
MJ. E veio viver para cá...
MD. E aqui fiquei.
MJ. Quem é que veio viver consigo?
MD. O meu marido e os meus dois filhos.
MJ. Onde é que estudavam os seus filhos?
MD. O rapaz andou na José Falcão, mas eu tirei-o e andou sempre nos colégios e a
rapariga estudou sempre no José Falcão e na Universidade.
MJ. Está satisfeita com a casa?
MD. Estou satisfeita? Ela estava toda a cair. Eu é que já gastei aqui muito, mas já há
muitos anos que não faço nada. Eu tinha a viga mestra partida em três lados, tive
a casa três anos com a viga mestra partida, eu estava sujeita à minha casa desabar,
e eles não se importavam. Quem tinha de fazer isso era a Câmara. Eu queixei-me
e eles vieram arranjar o telhado, foi numa altura como esta (de chuva), o que é que
aconteceu? Eles deixaram o telhado destapado e taparam-no com um plástico, mas
era um plástico de rede. Às quatro horas da manhã acordei com água pelo artelho,
a casa estava cheia de água. Estragou-me muita coisa. A casa estava linda na altura,
pintadinha. Os tetos ficaram todos errogados, eu pedi sempre para me arranjar
os tetos e nunca me arranjaram, era a Câmara que tinha obrigação. Eu tive de
mandar pôr isto, não ia gastar mais dinheiro, eu na altura gastei 480 contos, era
muito dinheiro, andei 3 anos a pagar ao banco.
MJ. A sua casa tem algum acrescento?
MD. Tem, a minha casa é muito grande.
MJ. Portanto, houve uma necessidade de aumentar o espaço habitável?
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MD. Claro, claro, porque a minha filha precisava de um sítio para estudar. Depois
a minha sogra veio viver comigo, que o meu marido era filho único. Tive de fazer
um quarto para ela estar, tive de aumentar a casa. Estava aqui há pouco tempo, tive
de aumentar a casa.
MJ. Essas modificações foram feitas por si?
MD. Tudo por mim, olhe as minhas janelas estavam todas podres. Só as paredes é
que são deles e estas portas, o resto fui eu que fiz. As janelas, a porta e tudo fui eu que
comprei. Não é fácil, uma pessoa com ordenados pequenos não é fácil. Fiz muitos
sacrifícios. Arranjei a cozinha, arranjei a casa de banho.
MJ. O revestimento da casa.. os azulejos, lá fora, foi a senhora que pôs?
MD. Foi o meu marido, que na altura era funcionário da fábrica de azulejos e
deram-lhe os azulejos todos. Foi uma fornada que saiu um bocadinho com defeito
e eles deram-lhe os azulejos todos, para o chão, lá para fora, para a casa toda, para
o terraço, deram-lhe os azulejos todos porque ele era encarregado de armazém. De
maneira que nós aproveitámos.
MJ. Falando deste Bairro, o que é que acha que distingue este Bairro dos
outros?
MD. Este Bairro é um Bairro típico, embora o outro, o da Arregaça também seja
porque são pessoas que vieram da Alta, mas não têm tanta... como é que eu posso
dizer? Tanto bairrismo como nós. Porque nós aqui, ao principio éramos muito unidos
fazíamos muitas festas e eles não. Tínhamos as fogueiras que eram as fogueiras mais
bonitas da cidade, onde toda a gente vinha, onde chegou a vir uma Infanta de
Espanha assistir às festas. Vinham os doutores todos... o Zeca Afonso começou aqui
a cantar, dançou aqui muito. (risos) O Correia de Oliveira... o António Portugal...
Esses todos começaram aqui, o que é que julga?! Havia aqui um senhor que era o
Flávio Rodrigues que era um grande guitarrista, os estudantes vinham aqui aprender
a tocar guitarra, ele tocava muito bem.
Era um Bairro muito típico porque havia aquela cumplicidade que nós trouxemos
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da Alta para aqui e o outro Bairro (da Arregaça) já não era assim, havia uma mistura
já. Foram para lá várias pessoas da Alta e outras pessoas que não eram da Alta. Por
isso, havia aquela mistura, já não havia a cumplicidade que havia aqui.
MJ. Qual foi a maior diferença de vir da Alta para aqui?
MD. Eu era garota não senti grande diferença, eu queria era brincar e este Bairro
proporcionava isso. Nós brincávamos à vontade, não havia carros, nós brincávamos
à doida, o que é... é que de noite não podíamos vir à rua. Isto quando foi feito,
tínhamos um fiscal que morava em frente a ela (Sr. Maria Isabel). Era o Relvão,
ainda me lembro do nome dele. E ele à noite não deixava andar ninguém na rua. Só
se ouvia as corujas e os mochos aqui, não se ouvia mais nada.
MJ. Na altura ainda estudava ou trabalhava?
MD. Na altura estava a fazer a quarta classe, na Alta, ao pé da escola da Boavista.
MJ. E como é que se deslocava para lá?
MD. Ia a pé e almoçava na loja com o meu pai, porque o meu pai tinha um
empregado que vinha buscar o almoço e que levava para mim e para ele.
MJ. Os seus pais também iam a pé?
MD. Iam, andava toda a gente a pé. Ninguém tinha carros. O meu pai só teve carro
muitos anos depois.
MJ. E de elétrico não?
MD. Não sei se o meu pai ia de elétrico porque nunca me apercebi disso. Se fosse
era de Celas para lá, para aqui não havia. Depois quando eu não quis estudar mais,
o meu pai teve muita pena porque queria que eu fosse professora primária, mas eu
não gostava muito de estudar. (risos) Deu-me todas as possibilidades para isso mas
eu não quis. Ainda fui para o segundo ano da escola comercial, ali na praça, mas
não quis mais.
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MJ. Qual era a sua profissão?
MD. Fui modista e depois mais tarde arranjei para funcionária pública e fui
funcionária da Direcção Geral dos Desportos 32 anos.
MJ. Onde trabalhava?
MD. Aqui na piscina de Celas. A nossa tendência, as primas todas, era tudo para
a costura, foi tudo para a costura. Nem tiramos carta, nem nada, podíamos ter
tirado. Eu tive possibilidades disso e nunca tirei. Não tínhamos essas tendências,
gostávamos era de moda, do trabalho de mãos. Sabe que antigamente não havia
essas coisas que há agora, tudo bordado que se compra e aplica. Era tudo feito à
mão, os vestidos de baile da câmara era tudo feito à mão. Tudo vestidos lindos que
fazíamos, coisas maravilhosas. Eram vestidos tão ricos que as pessoas deslocavam-se
para ver a entrada do baile. Era ali no José Falcão.
MJ. O que acha que falta neste Bairro?
MD. Muita coisa. Faltam crianças, falta porem aqui jovens que possam pagar rendas
pequenas porque as rendas estão altíssimas e hoje os casais não têm possibilidades de
pagar rendas grandes. Precisavam de pôr aqui casais para fazer filhos para povoar
isto. (risos) Para haver convívio, não há aqui crianças, precisamos de crianças, as
crianças dão muita vida a um sítio. Vêm os estudantes para aqui para o parque, à
noite, o que interessa é que esteja ocupado, não há é crianças para irem para lá. O
presidente da Junta diz “deixem brincar as pessoas” e é verdade, aquilo está aberto
é para qualquer pessoa. Nós queremos é ver isto cheio de gente, de crianças, porque
as crianças dão muita vida a um sítio. Eu já não tenho idade para ter crianças agora.
(risos) Eu adoro cachopos. Não tenho netos naturais mas tenho netos emprestados.
MJ. Em termos de conforto da habitação?
MD. A casa é muito fria, eu tenho sempre o radiador ligado, sempre. E tenho uma
salamandra.
MJ. E de verão?
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MD. De verão é muito quente, eu até tenho umas redezinhas próprias que comprei
para ter nas janelas. Tenho noite e dia as janelas abertas. Mas as casas novas (do
bairro) já são mais frescas e de inverno já são mais quentes, já são isoladas. A da
minha prima (Sr. Maria Isabel), não está tão isolada como as últimas que fizeram.
Estas últimas, o Senhor Fernando diz que não é preciso acender o radiador de verão,
nem ventoinha nem nada, tem um isolamento fantástico.
MJ. Esta habitação vai ser reconstruída?
MD. Eu já escolhi a minha casa porque eles dizem que estas quatro não vão abaixo
tão depressa, nestes anos mais chegados. Eu escolhi esta (aponta para uma planta do
bairro), eu gosto das casas com muito sol.
MJ. Acha que esta casa tem iluminação suficiente?
MD. Tem, é desde que nasce o sol. Fomos nós as primeiras pessoas a vir para o
Bairro. O meu pai veio ver a casa e a preocupação dele foi escolher uma casa que
desse bastante sol, que estivesse a nascente.
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Entrevista realizada dia 28 de fevereiro de 2018
(MJ. - Maria João
MO. - Maria Oliveira)

[254] Memória de Maria Isabel Oliveira,
1953.
[255] Identidade de Maria Isabel Oliveira,
2018.

MJ. Nome?
MO. Maria Isabel da Costa Dias Oliveira.
MJ. Idade?
MO. 38 e meio. (risos)
MJ. 38 e meio? Ao contrário, não é?
MO. É. (risos)
MJ. Mas ninguém precisa de saber.
Em que casa é que mora actualmente?
MO. Rua das Cozinhas nº3.
MJ. Com que idade veio morar para o Bairro?
MO. 11 anos, viemos da Alta.
MJ. Em que rua é que morava na Alta?
MO. Beco dos Militares.
MJ. A sua casa na Alta como era, lembra-se?
MO. Um primeiro andar.
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[256] Memória da Casa da Alta de Maria
Isabel Oliveira, até finais dos anos 40.
[257] Identidade da Casa atual
de Maria Isabel Oliveira, 2018.

MJ. Quantas pessoas viviam lá?
MO. Éramos 4 filhos e os meus pais. Eram 6 pessoas.
MJ. Quantas divisões?
MO. Duas.
MJ. Tinha casa de banho?
MO. Tínhamos mas era fora. Entrava-se assim e era uma divisão, nessa divisão era o
quarto dos meus pais, tínhamos um guarda loiça daqueles antigos e estava ao fundo
da cama para tapar a cama e depois tinha uma portinha ao lado que era então a
sala, a cozinha e o nosso quarto. Tínhamos uma janela que dava mesmo para o
Hospital, para as enfermarias do Hospital. A nossa rua era muito estreitinha era
pouco mais larga que esta sala (sala com cerca de 2.70 m de largura). A nossa casa
era um primeiro andar, ao lado era o Hospital dos Lázaros, e era logo a enfermaria
dos infeciosos. Era uma janela ali e outra aqui. Naquela janela era onde tínhamos
a sanita e tínhamos uns cântaros da água, porque não havia água canalizada, nem
água nem luz. E assim era o vão da escada e aí é que tínhamos um poial e era onde
tínhamos os fogareiros para fazer o comer.
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MJ. Era comunitário?
MO. Não, não era comunitário, era só para nós. Depois tínhamos a escada que dava
para os andares de cima.
MJ. O que faziam os seus pais?
MO. O meu pai era pintor de construção civil e a minha mãe era padeira de vender
de porta em porta.
MJ. Que memórias tem da Alta? Porque gostava de lá viver?
MO. Era tudo, olhe éramos uma família. Passavam ali os estudantes, ali ao pé da
Universidade, tínhamos ali as repúblicas todas. Aquela gente alugava as casas aos
estudantes. Os estudantes brincavam connosco e nós brincávamos com eles. De
noite iam fazer serenatas. A nossa casa era assim e assim, a nossa casa fazia um bico,
deste lado era o Hospital, do outro lado era uma pensão muito famosa, a pensão
Mota, de estudantes. E a nossa janela, do quarto dos meus pais, dava para a pensão.
Aquilo era um beco, fazia um U, entrava-se por um lado e saia-se pelo outro. E
de noite, por cima, no segundo andar, morava uma senhora que lavava a roupa e
passava a ferro as coisas dos estudantes, era a Maria do Carmo, e tínhamos lá um
estudante e outro, lá fazia o serviço dela. (risos)
De noite os estudantes, à meia noite, iam para lá fazer serenatas a ela (Maria do
Carmo). E ela, tinha um bacio, que dantes usava-se um bacio e mandava para cima
deles. (risos) Coisas assim, mas coisas engraçadas. Antigamente nas repúblicas eram
coisas muito giras, não é como hoje, era tudo totalmente diferente, punham tudo
à janela, era muito engraçado. E à noite o meu pai levantava-se e dizia “vão-se
embora que nós queremos dormir que temos de trabalhar” (risos) porque depois da
meia noite é que eles iam fazer as serenatas.
MJ. De que é que sentiu mais diferença ao vir da Alta para o Bairro?
MO. O isolamento, isto aqui era isolado, só havia a casa do conde e uma casinha
onde começou o IPO, uma casinha de três andares.
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MJ. Não tinha aqui o Hospital?
MO. Tinha uns pavilhões aqui, três pavilhões dos deficientes mentais, era o
manicómio. Aqui onde está a Escola de Enfermagem, os alicerces da escola eram os
alicerces que eram para aumentar o hospital. Onde é agora a Ordem dos Médicos
era a residência das enfermeiras, mas aí era um olival onde se matou muitos doidos.
Matavam-se, enforcavam-se ali, nós víamos. Uma vez, as seis horas da manhã, eu ia
com a minha mãe para a padaria e a estrada era só buracos, era lama, e encosteime à minha mãe e ela disse-me “olha para ali, olha para ali”, era um doidinho
enforcado. Nesse olival onde era o lar das enfermeiras agora é a Ordem dos Médicos.
MJ. Mas qual a maior diferença de vir da Alta para aqui, não só isolamento
mas em termos de habitação?
MO. Era melhor, naquele tempo era melhor, mas as casas não eram como são hoje.
Os lava loiças eram em cimento, as casas de banho era só a sanita e o lavatório, não
tinham chuveiro como hoje, era chuveiro de água fria.
MJ. Tinha canalização aqui?
MO. Tinha, tínhamos água e luz.
MJ. Então e quando veio viver para o Bairro para que casa veio habitar?
MO. Para o sítio onde estou. ( Casa nº3 da rua do Marco da Feira)
MJ. Quantas divisões tinha a casa, a antiga?
MO. Tinha três quartos, como esta. (Casa nº10 da rua do Borralho)
MJ. Quantas pessoas vieram para essa casa?
MO. Éramos 7 pessoas.
MJ. Eram os seus pais e filhos..
MO. Eram quatro rapazes e duas meninas.
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MJ. Qual a diferença da primeira casa (1947) para a actual, onde vive?
MO. A construção é melhor.
MJ. E divisões?
MO. Tem menos um quarto.
MJ. Quando mudou de casa, quantas pessoas moravam consigo?
MO. Era só eu e o meu marido, os meus pais já tinham falecido e as minhas irmãs
já tinham casado.
MJ. Está satisfeita com a casa?
MO. Sim estou satisfeita com a casa, podia ter mais uma divisão, que como sabe
o meu marido tinha muita literatura, podíamos ter um escritoriozinho mas não
tínhamos.
MJ. Portanto, actualmente tem um T2 e quando veio viver para o Bairro
era um T3?
MO. Sim, onde vivi com o meu marido e o meu filho até ele casar.
MJ. Quando se mudou para o T2 o seu filho ainda vivia consigo?
MO. Já não, há mais de 30 anos.
MJ. Enquanto estavam a decorrer as obras onde foi viver?
MO. Para o Bairro da Fonte do Castanheiro, uma casa muito pequenininha, não
tinha aqui uma casa disponível para ficar. Tive de deixar as coisas num lado e no
outro.
MJ. O que caracteriza o Bairro de Celas, que o distingue dos outros?
MO. O que nos caracteriza é que nós somos Salatinas de gema, nascemos na Alta, e
a maior parte das pessoas que vive aqui hoje já não tem o espírito de bairrismo. Nós
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bairristas gostamos de fazer coisas, e nós fazendo coisas e as pessoas aparecendo,
tudo muito certo mas as pessoas não aparecem. Ninguém aparece, tudo se mete
dentro das suas casas e ninguém aparece. Nós fazemos porque gostamos de fazer,
apareçam ou não apareçam as pessoas, é esse convívio que nós gostamos, que as
pessoas que cá vivem, que vêm de fora, já não gostam.
MJ. Vive muita gente dos primeiros moradores?
MO. A última geração é a nossa.
MJ. Os seus filhos já não vivem aqui?
MO. Não, porque eles nunca nos deram as casas, se eles nos dessem as casas, ou
deixassem vir os nossos filhos... Os nossos filhos foram obrigados a comprar casa
porque não podiam estar aqui. O meu marido ainda quis comprar a casa mas
eles não venderam, se não, nós tínhamos ficado com a casa. Isto foi doado para as
pessoas que saíram da Alta, foi doado pelos Condes. Nós não tínhamos dinheiro mas
podíamos pedir, na altura éramos novos podíamos pedir. O sítio vale muito dinheiro,
como sabe. Mas isto foi vendido a 25 tostões o metro.
MJ. Reparei que trouxeram escombros da alta aqui para o Bairro, isto
reflete o desejo de sentir a “alma” da Alta aqui no Bairro?
MO. Exactamente, e nós sentimos. Agora quem vem de fora já não tem aquela...
aquela.. aquela águia que está ali pertencia ao Governo Civil. Aquele Santo que
está alí, o Santo São João Evangelista estava no cimo do Governo Civil e todas essas
coisas foi para nós nos lembrarmos do sítio de onde partimos. Portanto isso dizianos muito, e ainda hoje nos diz muito. Agora quem vem para aqui não tem espírito
bairrista.
MJ. Como é que, vindo do centro para a periferia, conseguiam lidar com
os problemas do dia-a-dia?
MO. Muito complicado. Nós não tínhamos dinheiro para andar de autocarro. Nós
aprendemos costura e o que é que nós ganhávamos na costura? Não ganhávamos
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nada. De manhã íamos a pé. Eu trabalhava na Portagem, ao lado do Banco de
Portugal, eu e a minha irmã. Para baixo íamos a pé, à hora de almoço, para cima,
vínhamos de carro, descíamos em Celas e vínhamos a pé para aqui. Depois às duas
horas íamos para baixo a pé e depois à noite vínhamos a pé.
MJ. Então não usavam o elétrico?
MO. O elétrico ia até aos Olivais, ao pé da igreja, onde é o campo de jogos dos
Olivais. Dava aí a volta e seguia pelo Penedo da Saudade.
MJ. Mas não usavam o elétrico?
MO. Quem podia. Nós ganhávamos pouco, tínhamos que andar a pé, andar a butes
e era se queríamos. (risos) A minha mãe vendia pão na Arregaça e nós íamos a pé até
à padaria. Depois eu ia com um saco de pão até aos Arcos do Jardim. Aí apanhava o
3, o elétrico, e vinha até Celas, depois vinha a pé. Comprava um bilhete de 5 tostões
e dava-me para dois dias, eram 2,5 tostões por dia, e era o elétrico dos operários. Era
às sete e meia da manhã. Os operários compravam o bilhete, iam para o serviço e à
noite vinham para cima com o mesmo bilhete, de 5 tostões. Eu como era dois dias,
porque para baixo ia a pé com a minha mãe, pagava 5 tostões que dava para dois
dias. Era muito difícil a vida. Havia o meio tostão nessa altura. (risos)
MJ. O Bairro antigamente não tinha muros...
MO. Não... não... não... não existia nada, eram só casinhas. Andávamos aqui à
vontade, brincávamos aqui, à cabachinha, ao lenço, tudo era saudável. O nosso
muro nem era assim. Eu hei-de ter uma fotografia com o muro que os meus pais
fizeram, era um tijolo assim, depois era outro em cima, depois outro, depois outro
e era assim...
MJ. Depois a Câmara é que...
MO. Depois a Câmara deitou tudo a baixo e fez estes, era tudo diferente.
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MJ. Reparei, também, que na fotografia antiga não tinha árvores...
MO. Ui tinha muitas árvores, este Bairro tinha árvores de fruta de toda a qualidade
e ainda tenho no meu quintal uma ameixoeira, essa ameixoeira tem mais de cem
anos. Tinha árvores de fruto de toda a qualidade. Quando viemos para cá eram
árvores pequenininhas que se fizeram grandes. Está a perceber? Olhe era ameixas
por toda a parte. Quando vinham aqui para as fogueiras chamavam-lhe o Bairro da
Ameixa. Eram ameixas lindas, era uma maravilha.
MJ. Hoje em dia o que acha que falta a este Bairro?
MO. Harmonia, amizade e convívio. Nós temos um projeto na Câmara que já
foi aprovado, é só haver dinheiro, para deitar o clube abaixo. Um projeto muito
bonito para termos uma casa de idosos, um centro de dia com um salão de festas
para representar, para chamar conjuntos, para tudo. Para as pessoas idosas estarem
durante o dia. O clube foram os nossos pais que fizeram, a sala da direcção está em
cima de um poço, que era água nascente. Nós íamos lá buscar a água. A água era
tão boa, tão fresquinha.
MJ. A Câmara..
MO. A Câmara está-se a preocupar muito pouco. A minha casa (actual) foi feita
há 10 anos, em 2007, e havia de estar o Bairro todo pronto em 2009. Sabe quantas
casas estão desabitadas? 33 casas. Eu de noite quando acordo ponho-me a contar,
30 e poucas casas só com uma pessoa, 32 só com duas pessoas e umas 6 ou 7 que
têm mais que duas pessoas. O Bairro está velho, está desabitado. A Câmara não liga
nenhuma, para mim é o que mais me irrita.
Foi o primeiro presidente (o que fez o Bairro), o padrinho da Belita, pessoas que
se interessassem, que amassem Coimbra, ele dizia muita vez que queria fazer de
Coimbra uma cidade de flores. Precisávamos de uma pessoa que fosse do Bairro, de
Coimbra, que nascesse em Coimbra, que tivesse amor à Cidade. Este homem não
tem amor à cidade, porque se ele tivesse amor à cidade... então isto está no centro
da cidade...
Quer dizer deitaram-nos abaixo para fazerem a Cidade Universitária e agora estão
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a fazer as universidades para aqui, porque é que não fizeram logo? A Faculdade de
Farmácia é aqui, estão a fazer tudo aqui, porque não pensaram nisso antes?
Na Alta, antes, nós íamos para casa umas das outras, havia a Associação Académica
naquela rua que está agora Medicina, e ali juntava-se toda a gente. Era lindo...
lindo. E aquelas serenatas que se faziam de noite? Era muito lindo, agora não se vê
nada disso. A Faculdade de Letras era linda, deitaram-na abaixo, era um edifício
maravilhoso. A frontaria era toda em pedra, agora tem lá as nuas, é a Avenida
das Nuas. Era linda, linda, linda. Quando fizeram o Arquivo, a parte de baixo, a
primeira coisa a ser feita foi o Arquivo, foram essas casas deitadas abaixo, andou lá
o meu pai.
A frontaria era uma coisa linda, linda, aquele leão que está ao pé do mercado, estava
lá em cima, naquela alameda que era lindíssima. O meu pai ia para lá connosco
brincar, para o jardim dos patos, para o Jardim Botânico, para o Jardim da Sereia.
Na Sereia havia muitos baloiços para as crianças, hoje está tudo abandonado, só se
lá vêm drogados. Mas a Sereia era linda... linda... linda. Aquele lago que tem, estava
cheio de patinhos, sempre cheio de patos. Os estudantes sempre naqueles bancos a
estudar, não havia o que há agora, era diferente, era uma mocidade diferente. Mais
saudável... mais saudável.
A vida tem de evoluir, é certo, mas acho que evoluiu de mais, evoluiu muito de
repente, sabe? Depois do 25 de Abril abriram-se as portas assim, zaaaaaz..
A casa da criança, que foi feita pelo Doutor Bissaya Barreto, era um encanto, onde
está o Gil Vicente. Se visse o que era aquilo, eu tenho tanta pena de não haver
fotografias...
MJ. Já vivia aqui?
MO. Não, éramos pequeninas, eu vim para aqui com 11 anos. Vivia na Alta.
MJ. Então quando veio para cá viver onde estudava?
MO. Aos 11 anos já andava na costura.
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MJ. Na baixa?
MO. Sim.
MJ. E as crianças do Bairro?
MO. As crianças do bairro, os rapazes, estudavam nos Olivais, e as raparigas em
Celas, ao pé do Mosteiro.
Este bairro foi sempre muito pobrezinho, a Câmara nunca se preocupou com este
Bairro. Quem fez este Bairro foi o Doutor Sá de Oliveira, ainda me lembro.
MJ. Que fez? Que fez como?
MO. Ele era o presidente da Câmara. Porque quem fez este Bairro foi o dinheiro do
Estado. Mas este Bairro foi sempre muito desprezado, é uma pena. Sabe que este
Bairro é muito visitado no verão porque as pessoas que moram aqui nas redondezas
gostam muito de passear aqui de manhã cedo e à noite, porque é muito sossegado. E
as pessoas conversam connosco, e dizem que é uma pena realmente este Bairro não
estar arranjadinho como deve de ser porque é lindo, é lindo, é típico e há poucos
Bairros como este aqui em Coimbra.
Estas pessoas que vêm agora não ligam, nem a jardins, nem nada. Há falta de amor,
não sei.. não sei..
Nós temos amor a este Bairro, viemos da Alta e quando vem para cá alguém que
não estima aquilo que nós.. que o Bairro era, nós ficamos desesperados, porque
não nasceram nisto. Não nasceram neste ambiente. Quando para aqui viemos era
tudo uma família.
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Entrevista realizada dia 7 de março de 2018
(MJ. - Maria João
FR. - Fernando Ribeiro)

[258] Memória de Fernando Ribeiro, 1962.
[259] Identidade de Fernando Ribeiro, 2018.

MJ. Nome?
FR. Fernando José Fernandes Ribeiro.
MJ. Idade?
FR. 77.
MJ. Era morador da Alta?
FR. Era.
MJ. Com que idade veio para o Bairro?
FR. Com 8 anos.
MJ. Lembra-se de morar na Alta?
FR. Lembro.
MJ. Em que casa é que morava?
FR. Morava ao pé do café Pirata, uma figura típica da Alta, na rua Larga.
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[260] Memória da Casa da Alta de Fernando
Ribeiro, até aos finais dos anos 40.
[261] Identidade da Casa atual de Fernando
Ribeiro, 2018.

MJ. Morava com quem na Alta?
FR. Morava com os meus pais, com o meu irmão, com a minha avó materna e com
o meu tio, irmão da minha mãe.
MJ. Quantas divisões tinha a casa?
FR. Tinha duas.
MJ. Consegue-me descrever a casa?
FR. A casa não tinha condições.
MJ. Era um prédio?
FR. Era um prédio, rés do chão da rua Larga mas do lado oposto era virado para o
Largo da Feira.
MJ. Como era a casa?
FR. Era uma salita, dois quartos e depois tinha mais um quartito pequeno com um
cortinado, aquilo nem tinha portas nem nada. (risos) Aquilo era... não era nada,
pronto. Só para se dizer que não se dormia à chuva.
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MJ. Tinha canalização?
FR. Tinha.
MJ. E luz?
FR. Também.
MJ. O que faziam os seus pais?
FR. O meu pai tinha uma fábrica de fazer giz de alfaiate, numa oficina que tinha no
Arco do Bispo, ao pé da Igreja da Sé Nova, na Alta de Coimbra.
MJ. E a sua mãe?
FR. A minha mãe era costureira. A minha mãe e a minha avó tinha uma pensão
por trás da portaria São Jerónimo, por de trás da Universidade, e por cima havia
o consultório do Professor Doutor Bissaya Barreto. Depois a minha mãe arranjou
emprego na rouparia do Hospital da Universidade de Coimbra (antigo).
MJ. Que memórias tem da Alta?
FR. Olhe, lembro-me de tudo. Lembro-me do Pirata, da Rua Larga, do Largo da
Feira para onde ia com o meu avô, do Governo Civil que ardeu. Ainda me lembro
do incêndio. O Governo Civil ardeu, onde estava o Santo ao cimo do Governo Civil
que está aqui no Bairro e aquela águia que pertencia ao Governo Civil. Havia a
fonte no Largo da Feira, por trás da fonte havia o posto da polícia na Alta e depois
havia as lojas comerciais.
MJ. O que é ser Salatina?
FR. A origem da palavra Salatina tem várias versões, mas parece que a versão mais
verdadeira é que a Alta antiga foi habitada pelos Salatinas. Dizem eles que a origem
da palavra Salatina vem do reinado D. Afonso IV da Batalha do Salado. Na Batalha
do Salado ficaram com o nome de Salatinas. Também parece que existem Salatinas
em Lisboa, pessoas que nessa altura defendiam e combatiam na batalha. Portanto,
tem origem na Batalha do Salado de D. Afonso IV.
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MJ. O que é que caracteriza os Salatinas e os distingue dos restantes
habitantes da cidade?
FR. Foram desalojados da Alta e os Salatinas eram os moradores da Alta. E além
disso, o que nos liga ainda hoje é estarmos muito ligados à antiga Alta de Coimbra,
porque havia uma simbiose muito grande entre o estudante e o Salatina. Eram
os Salatinas que orientavam o caloiro que vinha para a cidade de Coimbra, que
lhe dava guarida, que dava a conhecer a tradição Coimbrã, e eram os habitantes
que davam apoio à juventude. Depois começaram a aparecer as repúblicas, por
causa das pessoas que vinham, porque era a Universidade de Coimbra e pouco
mais e vinham para cá todos os estudantes. Os habitantes da Alta davam guarida
aos estudantes, lavavam a roupa, davam-lhes comida, havia uma simbiose muito
grande. Depois nós também aderíamos e gostávamos das praxes académicas, hoje já
não é. Havia as trupes de estudantes, não podiam andar a partir de x horas na rua...
MJ. Era todo esse convívio, não era?
FR. Era muito convívio, era.
MJ. Qual foi a maior diferença que sentiu ao vir para este Bairro?
FR. A diferença que se verificou foi de ser desalojado e vir para um sítio onde não
existia nada, isto não era nada. Tínhamos dificuldade em transportes. As casas na
altura... hoje as casas não têm condições, mas na altura as casas eram novas, sempre
eram melhores do que aquelas onde nós estávamos. Houve uma melhoria. Mas isto
é como tudo, a pessoa habitua-se a um sítio onde há movimento, onde há outras
condições e aqui não havia isso, era uma quinta a toda a volta, não tinha estradas
alcatroadas. Tínhamos de ir a pé e levávamos uma escova no bolso para limpar
a lama das calças e dos sapatos quando chegava a Celas. Havia o carro operário
quando viemos para cá. Comprava 3 tostões, que dava para ir trabalhar e vir à noite,
o mesmo bilhete.
MJ. Na altura que veio para o Bairro estudava ou já trabalhava?
FR. Andava na primária, estava na escola da Boavista, na Alta.
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MJ. Como é que ia para a escola?
FR. A pé.
MJ. E os seus pais trabalhavam na Alta também?
FR. A minha mãe trabalhava no Hospital, na Alta e o meu pai já não trabalhava na
Alta, porque veio para aqui.
MJ. E eles também se deslocavam a pé?
FR. Sim.
MJ. Quando veio morar para o Bairro veio para que casa?
FR. Vim para a rua Marco da Feira 27.
MJ. Quantas pessoas vieram?
FR. 5 pessoas. Os meus pais, a minha avó, o meu tio e o meu irmão.
MJ. A casa tinha quantos quartos?
FR. Três. Eu dormia no mesmo quarto com o meu irmão, a minha mãe com a
minha avó e o meu tio no outro quarto. Se a minha mãe fosse casada... a minha mãe
estava separada, se tivesse casada era complicado. O meu pai também veio aqui
para o Bairro, mas não viviam na mesma casa.
MJ. De que se recorda do início do Bairro?
FR. Não tem nada a ver agora, este Bairro neste momento está descaracterizado.
MJ. O que é que acha que falta a este Bairro?
FR. Faltam as pessoas, que neste momento são 70 casas e 30 estão vazias. Foram
falecendo as pessoas que vieram da Alta, as pessoas de antigamente e hoje a maioria
já não é Salatina. São pessoas que já vieram de outros sítios. Antigamente havia
uma união muito grande, conhecíamo-nos todos uns aos outros, havia apoio, um
por todos e todos por um e era assim. Hoje já não é assim. As pessoas são mais
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egoístas, as pessoas isolam-se, podem estar no sofá e se estiver ao lado alguém a
sofrer não querem saber. Os Salatinas têm uma ligação grande, as pessoas que têm
outra origem já são diferentes.
MJ. Morou sempre neste Bairro?
FR. Sim, nunca saí.
MJ. Ficou sempre em casa dos seus pais ou morou noutra casa no Bairro?
FR. Morei na casa da minha mãe quando era solteiro. Casei, fui para casa do meu
pai porque vivia sozinho. Depois o meu pai faleceu e eu fiquei na casa que o meu
pai tinha. O meu pai vivia sozinho.
MJ. Qual era a casa?
FR. É a que moro, actualmente, na Rua Larga nº3.
MJ. Verifiquei que a sua casa foi reconstruída, quando é que foi
reconstruída?
FR. Foi há cerca de 3 anos.
MJ. Na casa inicial, houve necessidade de alargar o espaço habitável?
FR. Sim, eu melhorei a casa.
MJ. Quantas pessoas viviam lá?
FR. A minha mulher, eu e o meu pai. Depois nasceram dois filhos. E agora sou eu
e a minha mulher.
MJ. Quantos quartos tinha?
FR. Eram dois, mas depois tive necessidade de fazer um anexo em que fiz mais um
quarto e uma sala. Eu é que fiz as melhorias.
MJ. Actualmente, a sua casa nova tem quantos quartos?
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FR. Tem dois quartos, sou só eu e a minha mulher.
MJ. Está satisfeito com a casa?
FR. Estou, é uma casa que tem outras condições. Tem bons isolamentos, foi bem
construída, tem bons acabamentos, está bem equipada. Tem painéis solares, tem
um arrumo bom. É uma boa casa. Não tem nada a ver, é uma casa que deixa de ser
habitação social para ser uma casa para o cidadão, apesar do aumento de renda que
sofri: de 50 cêntimos passou para 150 euros.
MJ. As rendas deste Bairro são de acordo com o agregado familiar?
FR. Sim, é de acordo com o rendimento do agregado familiar. O decreto que saiu é
que está um decreto que não é favorável, porque antigamente a renda das casas era
calculada sobre metade da reforma da pessoa. Agora não, agora é 23% sobre o valor
do rendimento do agregado familiar, depois se tiveram reformados tem abatimento
de 10%, tem uma equação.
MJ. Falando da história deste Bairro o que o distingue dos outros da
cidade? O que o caracteriza?
FR. Foi criado no tempo do fascismo e foi feito pela Cidade Universitária, que
entregou isto à Câmara. O que o caracteriza, efetivamente, é a ligação que há da
Alta, que era o coração da cidade. Aquilo era lindo, podia não ter muitas condições,
mas era lindo. Porque se a Alta fosse recuperada, era lindíssima. Deixa saudades.
MJ. Quando se fala do Bairro de Celas, o que lhe vem à memória?
FR. É um Bairro com 70 anos e que estamos muito ligados à Alta. Hoje, se nos
perguntassem se queríamos ir para outro lado, dizíamos que não. Agora neste
momento, apesar deste Bairro estar degradado, a parte envolvente do Bairro para
muitos é importante. Temos a saúde, com o Hospital, porque se hoje há pessoas
aqui no Bairro que ainda estão vivos é porque têm o Hospital aqui a 5 minutos.
Portanto, se hoje nos dissessem para mudar, nós já não mudávamos. (risos). É um
sítio muito central. Se reparar, ali está aquela casa demolida, ali estão duas casas
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destelhadas. Dá impressão que caiu aqui uma bomba, que estamos na Síria. Por isso
é que eu quero fazer um artigo a dizer que é inédito numa cidade haver o nome de
duas ruas iguais, Rua Larga da Alta e Rua Larga aqui do Bairro de Celas, em que
os estrangeiros que metem no GPS Rua Larga vêm aqui parar, e quando chegam
julgam que vêm encontrar a Universidade e deparam-se com casas destelhadas,
casas deitadas a baixo. Parece que estamos aqui na Grande Guerra, é um contra
censo. O aspecto é horrível e muitas das casas não têm condições de habitabilidade
neste momento, já têm 70 anos. Há pessoas aqui com bacios a aparar a água dentro
de casa. Agora soube que o Tribunal de Contas já aprovou as 38 casas e agora é
rápido, parece que vai começar ainda este mês a reconstrução das casas.
MJ. E ficam todas as casas reconstruídas?
FR. Todas não, ainda ficam por fazer cerca de 30. Mas as casas que vão fazer neste
momento dão para albergar as pessoas todas que estão aqui. Se fizerem as 38, já dá
para albergar as pessoas.
MJ. Quando a sua casa foi reconstruída, para onde foi viver?
FR. Para uma casa que estava vaga e que agora neste momento vai ser demolida.
Estive lá provisoriamente. Na mesma rua (Rua Larga), mas número 7. Tive 32 meses
na casa. Era por 6 meses e estive 32.
MJ. Sente-se satisfeito em viver no Bairro e com a sua casa?
FR. Sim, sem dúvida. A minha casa está boa, agora eu queria é que os outros
tivessem as mesmas condições. Só não estou satisfeito na renda, porque é uma das
coisas que a Associação de Moradores tem em mente, é combater o problema das
rendas, porque não faz sentido. Há aqui pessoas do Bairro que vão pagar perto de
400€ de renda, isto é um bairro social. A renda atribuída pela Câmara para a minha
casa são 480 e tal euros. Agora atribuíram-me uma renda de 150, depois fui pedir
uma incapacidade para reduzir a renda, porque os doentes oncológicos têm uma
redução e baixaram-me a renda. Neste momento estou com 74 euros.
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MJ. O que falta neste Bairro em termos construtivos?
FR. Falta tudo.
MJ. O que é que é tudo?
FR. Olhe falta uma zona de lazer, que não existe.
MJ. Tem ali uma praça... As pessoas não utilizam muito aquela praça?
FR. Não utilizam. Vamos utilizar aquela praça em que aspecto? Por causa de
quê? Dos bancos que lá estão? Ao falar em zona de lazer estou a falar mais de
um parque infantil. Há um projecto que eu já meti na Câmara do novo clube,
que tem dois andares. Em baixo é o salão, mas em cima tem sala para a Direção,
sala para as marchas e depois em cima faz uma esplanada, com a ideia de poder
aumentar o espaço. Esse projeto está metido na Câmara e parece que deve arrancar
quando começarem a fazer aqui as casas, que depois será criado um Centro de Dia
porque aqui as pessoas já estão com uma certa idade. Isso deveria ser feito agora,
rapidamente, porque é uma necessidade. Aquele clube (o antigo) não tem condições
nenhumas, ainda há um contra, aquele clube tem 200 m2 de cobertura de amianto
que nem é permitido. Ultimamente temos feito eventos, temos feito a noite Salatina.
Agora em Março vai ser a festa dos Lázaros. Vamos fazer uma exposição fotográfica
da velha Alta, como era. São algumas 200 fotografias. Vamos fazer a exposição
numa das casas que vai ser demolida.
MJ. Em que espaço é a Feira?
FR. É no largo de S. Jerónimo. Depois vem o grupo folclórico de Coimbra, que vem
com as tradições de Coimbra: com as arrufadas, os manjares brancos, com aqueles
brinquedos de madeira que se fazia antigamente. Fazem umas coisas engraçadas.
Depois vamos fazer a noite Salatina. O ano passado foram os fados de Coimbra e o
grupo etnográfico da Relvinha que vieram cá. Depois fizemos os 70 anos do Bairro
no clube. Nós é que tomamos a iniciativa de fazer. Fez-se a sardinhada, fez-se o
magusto, fez-se o dia dos vizinhos, fez-se uma parceria grande com os estudantes
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das repúblicas. Temos quase todos os meses eventos com eles, faz-se ali festas com
música. Temos também, que é uma coisa importante, professores da Universidade
que vêm cá com os alunos e que falam sobre a Alta, porque como sabe é a origem
do Bairro. Eles vêm cá e vêm com os alunos, precisamente porque isto é um Bairro
de referência em relação à Alta, é o que o caracteriza.
MJ. Mas no mesmo período foram construídos outros bairros para
desalojar as pessoas da Alta...
FR. Mas esses Bairros não têm nada que represente a Alta e nós temos. Repare,
Lázaros, fogueiras, noite Salatina, dia dos vizinhos, magusto, passeio anual,
aniversário do Bairro, Carnaval com baile e almoço, exposição fotográfica da velha
Alta...
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F
Fichas técnicas dos Bairros Económicos de Coimbra,
construídos na primeira metade do séc. XX
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Bairro da Relvinha
Ano
		-Localização		 Relvinha
Arquitecto		 -Construtor		 -Tipologias 		 -Área			-Âmbito de Construção
-Número de habitações
28 habitações
Rendas			
45$00;
			
60$00;
			
70$00

[262] Memória do Bairro da Relvinha, s.d.

Memória da cartografia de 1932.

Memória da planta de implantação.
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Não existe

Não encontrado

Não encontrado

Não encontrado

Memória das tipologias.

[263] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente ao setor D5, esc. 1/5000,
1960.

[264] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente à zona do Bairro da
Relvinha, esc. 1/5000, 2010. (atualmente
demolido)
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Bairro do Loreto
Ano
		
Localização 		
Arquitecto 		
Construtor		
Tipologias 		
Área 			
Ambito de Construção
Número de habitações
			
Rendas			
			
			

[265] Identidade do Bairro do Loreto, 2018.

Memória da cartografia de 1932.

[266] Memória da planta de implantação,
esc. 1/5000, 1935.
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Não existe

1935 - 1941
Loreto
-António Maia
T1; T2 e T3
24. 005.50 m2
Casas Económicas
84 projetadas,
60 construídas
61$00;
75$00;
91$00.

[267] Memória das plantas tipológicas e
alçados, esc. 1/500, s.d.

[268] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente aos setores C5 e D5, esc.
1/5000, 1960.

[269] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro do Loreto, esc.
1/5000, 2010.
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Bairro da Companhia Nacional
de Caminhos de Ferro

[270] Identidade do Bairro da Companhia
Nacional de Caminhos de Ferro, 2018.

Memória da cartografia de 1932.

Memória da planta de implantação
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Ano 			
1936-?
Localização		 Pedrulha
Arquitecto 		
Joaquim 		
			Madureira
Construtor		 -Tipologias 		
-Área			-Âmbito de Construção
-Número de habitações
-Rendas			--

Não existe.

Não encontrado.

Não encontrado

Não encontrado

Memória das plantas tipológicas, 1941.

[271] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente aos setores B5 e B6, esc.
1/5000, 1960.

[272] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro da Companhia
Nacional de Caminhos de Ferro, esc.
1/5000, 2010.
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Bairro Económico de Celas

Ano			
1944-1947
Localização		 Celas
Arquitecto		
Cotinelli Telmo
Construtor		
António Moreira
			&companhia
Tipologias		
T2 (Tipo A)
			T3 (Tipo B)
Área
		
24 963 m2
Ambito de Construção
Casas Demontáveis;
			
Casas para familias 		
			pobres
Número de habitações
100
Rendas			
70$00 (tipo A)
			
90$00 (tipo B)
[273] Identidade do Bairro Económico de
Celas, 2018.

[274] Memória da cartografia de Coimbra,
esc. 1/5000, 1932.

[275] Memória da planta de implantação do
Bairro Económico de Celas, esc. 1/5000,
1947.
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--

--

[276] Memória das plantas tipológicas, esc.
1/500, 1947.

[277] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente ao setor G7, esc. 1/5000,
1960.

[278] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro Económico de
Celas, esc. 1/5000, 2010.
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Bairro Norton de Matos

[279] Identidade do Bairro Norton de Matos,
2018.

[280] Memória da cartografia de Coimbra ,
esc: 1/5000, 1932.

[281] Memória da planta de implantação do
Bairro Norton de Matos, esc. 1/5000, s.d.
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Ano			
1944-50
Localização		 Calhabé
Arquitecto 		
Januário Godinho
Construtor 		
Martins Júnior
Tipologias 		
tipo 2A; tipo 2B;
			
tipo 3A; tipo 3B;
			tipo 3C
Área			103 715m2
Âmbito de Construção
Casas Económicas
Número de habitações
436
			
(Classe A Tipo 2			
196
			
Tipo 3 - 94
			
Classe B Tipo 2 			
96
			
Tipo 3 - 50
Rendas			--

[282] Memória das plantas tipológicas, esc.
1/500, s.d.

Não encontrado

Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente ao setor G11, 1960.

[283]
Identidade
da
planta
de
Coimbra, correspondente ao Bairro
Norton de Matos, esc. 1/5000, 2010.
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Bairro da Conchada
Ano de construção		
1941-1950
Localização		 Conchada
Arquitecto 		
-Construtor 		
-Tipologias 		
T2 (Tipo A)
			T3 (Tipo B)
Área			
15 375 m2
Ambito de Construção
Casas para
			familias pobres
Número de habitações
30
Rendas			
110$00 (Tipo A);
			
140$00 (Tipo B)

[284] Identidade do Bairro da Conchada, 2018.

[285] Memória da cartografia de Coimbra,
esc. 1/5000, 1932.

[286] Memória da planta de implantação do
Bairro da Conchada, esc. 1/5000, s.d.
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Não encontrado

Não encontrado

Memória das plantas tipológicas.

[287] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente aos setores D7, D8, E7 e E8,
esc. 1/5000, 1960.

[288] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro da Conchada,
esc. 1/5000, 2010.
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Bairro da Cumeada

[289] Identidade do Bairro da Cumeada, 2018.

[290] Memória da cartografia Coimbra, esc.
1/5000, 1932.

[291] Memória da planta de implantação do
Bairro da Cumeada, esc. 1/5000, s.d.
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Ano			
1944-50
Localização		 Cumeada
Arquitecto 		
Joaquim Areal
			e Cassiano
			Barbosa
Construtor 		
Martins Junior
			Limitada
Tipologias 		
B2;B3;C3
Área			103 715m2
Âmbito de Construção
Casas Para
			Familias Pobres
Número de habitações
64
Rendas			
100$00;
			
220$00; 		
			
390$00;
			
605$00

TIPO 3C

TIPO
TIPO
TIPO
3C3C
3C

[292] Memória das plantas tipológicas, esc.
1/500, s.d.

[293] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente ao setor G8, esc. 1/5000,
1960.

[294] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro da Cumeada, esc.
1/5000, 2010.
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Bairro do Alto de Santa Clara
Ano			
1946-1951
Localização		 Santa Clara
Arquitecto		 -Construtor		 A. Maia Lda
Tipologias		 -Área			-Âmbito de Construção
Casas para
			
famílias pobres
Número de habitações
80
Rendas			--

[295] Identidade do Bairro do Alto de Santa
Clara, 2018.

[296] Memória da cartografia Coimbra, esc.
1/5000, 1932.

Memória da planta de implantação do
Bairro do Alto de Santa Clara.
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Não encontrado

Não encontrado

Não encontrado

Memória das plantas tipológicas,

[297] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente ao setor D11, esc. 1/5000
1960.

[298] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro do Alto de Santa
Clara, esc. 1/5000, 2010.
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Bairro da Fonte do Castanheiro
Ano 			
1948-1950
Localização		 Arregaça
Arquitecto		 Álvaro da
			Fonseca
Construtor		 António Moreira
			& Companhia
Tipologias 		
-Área			
24 936m2
Âmbito de Construção
Casas para
			famílias pobres
Número de habitações
100
Rendas			
100$00;
			
220$00
[299] Identidade do Bairro da
Fonte do Castanheiro, 2018.

[300] Memória da cartografia Coimbra, esc.
1/5000, 1932.

[301] Memória da planta de implantação, do
Bairro da Fonte do Castanheiro, esc. 1/5000,
s.d.
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Não encontrado

Não encontrado

Memória das plantas tipológicas,

[302] Memória da cartografia de Coimbra,
correspondente aos setores F11 e F12, esc.
1/5000 1960.

[303] Identidade da planta de Coimbra,
correspondente ao Bairro DA Fonte do
Castanheiro, esc. 1/5000, 2010.
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G
Cronologia

231

232

1910

1910

1930

1940

1926

1950

1960

1970

1980

1933

Ínicio da ditadura
Militar

1974

Ínicio do Estado
Novo
1933

Habitação de promoção pública

Fim da
Monarquia

1920

Programa
das Casas
Económicas

Queda do Regime

1938

1945

1958

Programa
Programa das
das Casas
Casas
Desmontáveis para famílias
pobres

1969

Programa das Casas
Construídas ou
adquiridas através de
empréstimo

Fundo Fomento
da Habitação

1946

Fundação do
LNEC

1945

Programa das
Casas
de Renda
Económica
1930

1945

Contexto Português e Europeu

III CIAM
“Construção
Alta Média
ou Baixa”

1945

Exposição do
Mundo
Portugues

O problema
das Casas
Económicas
António Faria

1961

1948

1º Congresso
Nacional de
Arquitetura

1961

Inquérito à
Arquitetura
Popular em
Portugal

Colóquio
sobre Política
da Habitação

Gropius

1947

1929

1933

Raul Lino

Le Corbusier

A Casa
Portuguesa

1962

O problema
da Casa
Portuguesa

IV CIAM
Carta de Atenas

O Problema
da habitação
Ruy Belo

Fernando Távora

1933

Casas
Portuguesas
Raul Lino
1928

1940

Elétrico Montes
Claros

Elétrico
Cumeada e
Olivais

1932

1945

Plano de Aprovado o
Etienne De Plano de
Groer
Etienne De
Groer
1936

Bairro da
Companhia
Nacional dos
Caminhos de
Ferro

Bairro do
Alto de
Santa Clara
1950

1941

Elétrico Cruz
de Celas

1951

Elétrico
Santa Clara

Cotinelli Telmo

1929

O Caso de Coimbra

1947

Plano da
Cidade
Universitária

1941

Bairro
Económico
do Loreto

1947

Bairro
Económico
de Celas

Bairro
Norton de
Matos
1950

Bairro da
Conchada

1963

1973

Bairro da
Lomba da
Arregaça

Bairro Fonte
da Talha
1966

Bairro das
Caixas de
Previdência

1975

Bairro do
Ingote

1975

Bairro da
Relvinha

1950

Bairro da
Cumeada
1950

Bairro da
Fonte do
Castanheiro
Fim da I Guerra Mundial

Fim da II Guerra Mundial
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