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Esta dissertação, no domínio da Arquitetura, aborda os 
Bairros Operários, como tentativas de resposta aos problemas 
de habitação instaurados pelas exigências da Revolução  
Industrial. Esta penúria de residência operária, exponenciada 
pelos movimentos das áreas rurais para a cidade, é retratada 
através de quatro espaços pertencentes ao concelho de 
Guimarães, construídos sob a aura da industrialização nesta 
região, no início do século XX.

Centra-se, assim, sobre o bairro operário, o seu enquadramento 
na História Industrial Portuguesa e a sua influência na 
modificação do tecido urbano, dissertando sobre a importância 
da filantropia industrial e a disparidade entre a intervenção 
privada e promoção pública para a edificação destes núcleos 
de trabalhadores fabris. 

Será assim dado um breve olhar sobre os problemas sociais 
originados por este tipo de guetização social, sendo reforçado 
pela descrição dos quatro casos que analisamos, os bairros 
particulares que servirão de base à nossa generalização, 
apoiando-nos num referencial teórico e arquivístico.

As ‘Casas de Tabela’ constituirão o projeto que nos leva a refletir 
sobre questões de construção e a sua determinação nos modos 
de viver, servindo também como exemplo da análise sobre a 
adaptação das habitações às necessidades contemporâneas.

Consequentemente, deixaremos alguns apontamentos sobre 
a atualidade dos bairros, focando-nos nas remodelações 
operadas e nos projetos de qualificação.

Palavras-chave:
Guimarães; arquitetura; indústria têxtil; alojamento operário; filantropia; 
paternalismo industrial; higiene; salubridade. 
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Key-words:
Guimarães; architecture; textile industry; labor accommodation; philanthropy; 
industrial paternalism; hygiene; wholesomeness.

This dissertation, in the domain of Architecture, approaches 
the working class neighborhoods, as an attempt to answer the 
housing problems established by the demands of the Industrial 
Revolution. This scarcity of workers’ residence, exponentiated 
by the movement from the rural areas to the city, is portrayed 
through four spaces belonging to the county of Guimarães, built 
under the issue of industrialization in this region, in the early 20th 
century.

Therefore, it is on the working class neighborhood that the 
Portuguese Industrial History is centered and its influence on 
the modification of the urban tissue, lecturing about the value 
of industrial philanthropy and the disparity between private 
intervention and public promotion for the construction of these 
factory workers cores. 

Thus, a succinct look will be yield on the social problems 
caused by this type of social ghettoization, being reinforced 
by the portrayal of the four cases we analyzed, the specific 
neighborhoods that will serve as basis for our generalization, 
supporting us in a theoretical and archival framework.

The ‘Casas da Tabela’ (The Chart Houses) composes the 
project that leads us to mirror the issues of construction and 
their determination in ways of living, also serving as a specimen 
of the analysis on the adaptation of housing to contemporary 
needs.

Accordingly, some notes about the current status of the 
neighborhoods will be referred, focusing on the remodeling 
operations and qualification projects.
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SUMÁRIO0

Nota prévia:

A seguinte dissertação, em formato digital, apresenta um 
sumário interativo que permite aceder aos diversos capítulos 
e subcapítulos através de hiperlinks. Para retornar à página 
do sumário clicar no título presente na parte inferior das 
páginas. Existem ainda hiperlinks, no decorrer do trabalho, 
quando é feita a referência a algum capítulo ou subcapítulo.  
Os códigos-referência (ex. CT_BAF_52) permitem também a 
ligação direta com a ficha de identificação e caracterização do 
bairro em específico.
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1 INTRODUÇÃO
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1.1. Motivações

O interesse nesta investigação surge na transposição de uma 
cultura arquitetónica, adquirida e estudada ao longo do meu 
percurso académico, para uma realidade industrial presente 
na cidade de Guimarães, de onde sou natural. Dentro desta 
realidade, os bairros operários marcam o tecido urbano, 
prevalecendo até aos dias de hoje através de diversas 
adaptações às necessidades contemporâneas. 

A vontade de estudar estes núcleos ergue-se pelo facto de um 
destes espaços ter sido, alegadamente, mandado construir 
pelo meu bisavô materno Artur Fernandes de Freitas e por, à 
data, ainda pertencer na integra à família. O interesse neste 
pequeno bairro, construído nas traseiras da fábrica da qual 
foi fundador, despertou-me a curiosidade que conduziu a uma 
pesquisa, anterior a este trabalho, que deu origem a um leque 
de informações e interrogações que considerei pertinentes para 
a elaboração desta dissertação.

1.2. Premissa e objetivos

O trabalho desenvolvido neste estudo entrecruza alguns 
olhares, que se contextualizam na cidade de Guimarães, urbe 
marcada por uma História muito peculiar relacionada com a 
fundação da nacionalidade portuguesa, mas que não se ficou 
na nostalgia das memórias marcadas, ainda hoje, nas pedras 
altivas do seu castelo. Pelo contrário, as suas populações 
desbravaram caminhos por uma cidade de caráter, dinâmica e 
laboriosa e, nunca esquecendo o seu passado, projetaram-se 
no futuro sob a senda da indústria substituindo os teares das 
pequenas oficinas por grandes máquinas, onde as torres das 
igrejas foram ultrapassadas pelas altas chaminés fabris. 

Tal como no resto do país, esta (r)evolução trouxe avanços e 
melhorias em diversos aspetos, mas também fez emergir um 
leque de dificuldades. Não nos iremos alongar sobre as muitas 
problemáticas sociológicas que a imigração dos campos 
para as cidades provocou nas populações, mas tentaremos 
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focar-nos nas residências operárias que, numa tentativa de 
responder à falta de habitação para acolherem os fluxos de 
trabalhadores que vieram ocupar os seus lugares nas indústrias 
surgidas, marcaram esta era com diversos bairros construídos 
ao longo do território. Esta nova forma de habitar influenciou 
acentuadamente a malha urbana, modificando por completo a 
paisagem.

O primeiro caso que destacaremos, não será pela sua  
grandeza ou importância, mas sim pela forte relação que tem 
com o edifício fabril. Este pequeno núcleo de 14 casas foi 
construído no “quintal” da fábrica pré-existente. Neste espaço é 
notável o forte clima de proximidade e de tentativa de resposta 
às necessidades dos trabalhadores. A fábrica, originalmente  
de cutelarias, foi comprada e convertida em indústria têxtil. 
A sua estrutura era de apenas um piso e tinha uma grande  
relação com a rua, ao contrário do bairro que foi construído 
propositadamente nas traseiras para que não fosse visível 
pela via pública. Este, ao contrário da maioria dos bairros  
operários, organiza-se ao longo de um eixo de morfologia 
acidentada. Esta condicionante levou a uma construção feita 
sobre socalcos, onde o corredor central é dividido por diversos 
lanços de escadas que contornam as diferenças de cota. 

O segundo exemplo que traremos ao nosso estudo é sobre um 
bairro de três bandas, organizado originalmente por 39 fogos, 
uma escola e duas casas dos pobres. Este núcleo foi construído 
por um outro industrial vimaranense, entre 1953 e 1955, 
contudo foi comprado por Artur de Freitas no final dos anos 60.  
Neste caso, as habitações seguem uma regra estrutural mais 
rígida, contando, originalmente, com poucas exceções. Nos 
dias de hoje, é fortemente marcado pelas alterações que os 
habitantes foram fazendo ao longo dos anos.

Para além destes exemplos, são apresentados outros dois 
como forma comparativa, tanto através de um olhar estrutural, 
como de modo a evidenciar a disparidade entre a promoção 
pública e privada. Assim sendo, não pretendemos que os casos 
sejam lidos de forma isolada e individual, mas sim como fortes 
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exemplos de um conjunto de núcleos que se foi construindo ao 
longo do séc. XX e que teve um forte impacto na organização 
da malha da cidade.

Com efeito, a ideia deste estudo consiste em traçar o percurso 
destes bairros ao longo da história, procurando assim entender 
a importância dos mesmos, através de um olhar arquitetónico 
e de uma perspetiva de organização urbana. Nesse sentido, 
no campo do urbanismo, procuraremos delinear o surgimento 
destas colónias ao longo da história da cidade. Através da 
análise da transformação do território, pretendemos apontar a 
influência destes bairros como âncoras de construção do tecido 
urbano. Neste ponto, centrar-nos-emos nos temas da filantropia 
e do paternalismo industrial, de modo a tentar entender o valor e 
importância que estes espaços tinham, tanto para a sociedade 
operária, como para o resto dos habitantes da cidade.

Através de um olhar arquitetónico, procuraremos compreender, 
numa fase primordial, as regras que ditavam a estruturação 
destes bairros. O nome Casas da Tabela surge com um  
propósito, uma estruturação, que é visível em várias 
habitações operárias espalhadas pelos bairros da região. Os  
casos apresentados servem, tanto para mostrar uma forte 
estrutura-base, que organiza o fogo, como também para 
identificar as diversas variantes e adaptações que estes podiam 
assumir.  

A partir desta análise, pretendemos delinear o percurso e 
evolução destas habitações ao longo do tempo. Neste aspeto,  
são consideradas duas perspetivas bastante distintas. 
Por um lado, é evidente a propagação de intervenções de  
autoconstrução, provenientes da apropriação dos espaços, 
numa tentativa de responder às necessidades de cada 
habitante. Por outro lado, surgem cada vez mais intervenções 
qualificadas, usando novas metodologias construtivas e 
melhoradas organizações do espaço do fogo, adaptando 
estes bairros operários à procura e às necessidades  
contemporâneas.
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1.3. Estrutura e metodologia

De modo a atingir tais objetivos, a seguinte dissertação 
desenvolver-se-á em torno de um processo de investigação, 
usando a recolha de dados por conversação direta junto dos 
atuais residentes (entrevista não formal) como instrumento de 
levantamento e recolha de informações para posterior análise. 

A operacionalidade deste estudo, contudo, contará, numa 
primeira instância, com uma revisão da documentação 
bibliográfica e arquivística de modo a recolher a informação 
necessária que a fundamente. A recolha desta informação 
permitirá dissertar e compreender o fenómeno da Indústria 
na Europa e em Portugal, focando o estudo para o Noroeste 
português e o caso do Vale do Ave, onde se contextualiza 
o nosso estudo, sobretudo por se tratar de uma referência 
nacional quando falamos de indústria têxtil.

Para tanto, recorreremos ao espólio documental do Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta (AMAP) e aos serviços da Câmara 
Municipal de Guimarães (CMG), no plano da sustentação do 
estudo focado na cidade, deixando a fundamentação teórica 
sobre o tema para obras bibliográficas, periódicos e artigos 
académicos, que conduzirão a uma contextualização da 
indústria e das colónias operárias. 

A construção teórica sobre A Questão do Alojamento1, que 
expôs a crescente necessidade de albergar a mão de obra 
operária, aliada a um sistema capitalista em torno do aluguer de 
habitação e a uma agitação de acontecimentos comunistas e 
do proletariado, é complementada pela Historia del Urbanismo 
no século XIX2, que retrata e expõe exaustivamente a produção 
de bairros à escala mundial. Estes pensamentos são ainda 
complementados por uma visão sobre La città dell’Ottocento3, 
onde os dilemas da habitação são confrontados com os 

1 ENGELS, Friedrich, A Questão do Alojamento, Porto: Editoria Poveira, 1971 
[1872]
2 SICA, Paolo, Historia del Urbanismo. El Siglo XIX, Volume 2, Madrid: Instituo 
de Administacion Local, 1981 [1977]
3 ZUCCONI, Guido, La città dell’Ottocento, Bari: Editori Laterza, 2008 [2001]
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problemas do higienismo, constituindo assim um excelente 
farol para percebermos os temas da Revolução industrial e 
dos bairros operários, o modo de os habitar, cuja clarificação é 
crucial para o nosso trabalho.

Será ainda de elevada importância para este trabalho a 
informação sistematizada na base de dados “Mapa da 
Habitação: Reflexão crítica sobre a arquitectura habitacional 
apoiada pelo Estado em Portugal (1910-1974)”, do CEAU, 
Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade  
de Arquitetura da Universidade do Porto, acompanhado 
por outros trabalhos académicos que seguem a linha de 
desenvolvimento da seguinte dissertação.

A partir da revisão bibliográfica que ao tema se liga e através 
de uma constante apreciação dos dados obtidos pela 
entrevista direta, tentamos estabelecer relações entre variáveis, 
nomeadamente as razões que levaram à construção de  
cada bairro, a sua localização, a tipologia de construção 
e relações entre os fogos, assim como o levantamento de 
alguns problemas derivados à guetização destas estruturas 
habitacionais na relação com o meio social envolvente.

Partindo, posteriormente, para a fase de análise dos dados 
recolhidos, que darão matéria para ler e interpretar os bairros 
na sua relação com a cidade, tentaremos perceber os  
mecanismos que influenciaram a malha do território, mas, 
sobretudo, analisar a evolução arquitetónica destes espaços e 
a sua relação com as necessidades de cada habitante. 

Assim, este estudo tentará chegar a uma visão mais alargada, 
refletindo sobre diversos aspetos do bairro operário e 
introduzindo os casos de estudo como exemplos dos tipos de 
habitação passando, depois, para uma análise mais focada no 
fogo, no modo de habitar e na estrutura da Casa da Tabela. 

Com os dados obtidos, perceberemos o percurso destas 
habitações, as mutações que foram sofrendo até à introdução 
e adaptação às necessidades habitacionais contemporâneas.
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CONTEXTO2
A situação tornára-se extremamente delicada. A concorrencia 
estrangeira, minando-a e cerceando-a todos os dias, está pondo 
em risco a subsistencia de milhares de pessoas e uma parte da 
riqueza nacional. A falta de instrucção technica, a aprendisagem 
imperfeita e não regulada, a indiferença dos poderes púbicos, 
a carencia de capitaes e instrumentos aperfeiçoados, vão 
operando dia e noite uma solução desgraçada.
Era tempo, pois, de tentar um esforço.4

Alberto Sampaio
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2.1. Indústria, da Europa até Portugal4

A Europa foi marcada, no final do séc. XVIII, por uma ressaca 
de incidentes políticos, económicos e culturais. Aliado a esta 
crise, as transformações institucionais, o progresso científico 
e tecnológico, o desenvolvimento demográfico e económico, 
conduziram a uma alteração crítica e reformativa da paisagem 
europeia.5

Esta alteração do panorama europeu, começou a sentir-
se já em meados do século anterior, quando surgiram, na 
Inglaterra, os primeiros mecanismos da Revolução Industrial.  
Fundamentada pela introdução da máquina a vapor, da 
progressiva mecanização dos sistemas produtivos e aliada  
a um incremento da população, conduziu a um aumento 
significativo da produção industrial, que se foi sentindo, a  
distintas velocidades, pelos diferentes países.

Estas mudanças, proporcionaram um incremento demográfico, 
que, em conjunto com a deslocação da população ativa 
do campo para a cidade, conduziram a um aumento da 
população das grandes cidades. Em Londres, num espaço de  
tempo de meio século, a sua população aumentou mais do 
dobro, passando de 1 milhão de habitantes para 2,5 milhões, 
superando qualquer cidade do mundo antigo e moderno.6 

Esta explosão demográfica conduziu a que a capital do 
império britânico, principalmente caracterizada como uma 
poderosa praça financeira, onde se concentravam os maiores 
comerciantes do mundo, não tivesse capacidade para 
responder às necessidades de habitação de todos estes 
novos trabalhadores. Este problema acontece principalmente 
nas cidades adaptadas à indústria, onde os operários foram 
“empurrados” do centro para a periferia.7 Por outro lado, esta 

4 Alberto Sampaio, “A Industria Vimaranense: Folha Única”, publicação da 
Imprensa Vimaranense, Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1884
5 BENEVOLO, Leonardo, A cidade na história da Europa, Lisboa: Editorial 
Presença, 1995, p. 175
6 Ibidem
7 RIBEIRO, Luísa Sousa, Os bairros do paternalismo industrial. O caso do 
Vale do Ave (1900-1974), Porto: FAUP, 2017, p. 13
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revolução, levou ao planeamento e construção de novas 
cidades, como é o caso de Manchester e Leeds8, em que essa 
oferta de habitação foi mais direta e menos problemática. 

Para além da morfologia do território inglês, e das fortes reservas 
de carvão mineral, que à data, era a principal fonte de energia,  
esta evolução também foi bastante influenciada pela burguesia, 
que era dotada de capital suficiente para instalar novas fábricas, 
com maquinaria moderna e com capacidade para contratar um 
grande número de operários.9

Em Portugal, o aparecimento da indústria veio alterar e 
revolucionar a forma como o Homem estava habituado a 
estabelecer-se no território. A cidade e toda a área envolvente, 
foi sofrendo uma reorganização originada pelo aumento dos 
novos meios de transporte e de comunicação. 

A primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, veio acelerar a 
entrada da indústria no país. Tal como afirma António José Telo:

Em resumo, podemos dizer que a guerra contribuiu para a 
prosperidade da indústria portuguesa em geral, ao proteger 
de uma maneira bastante eficaz o mercado interno, permitindo 
o desenvolvimento de indústrias que de outra maneira não 
existiriam e ao provocar um aumento generalizado dos preços 
dos produtos industriais.10 

Simultaneamente, o Pós-Guerra conduziu  a um desenvolvimento 
significativo da indústria, com o aumento para o dobro dos 
estabelecimentos industriais e um crescimento de 28,2% 
do número de operários11. Este crescimento deveu-se, 
essencialmente, do movimento da população das aldeias para 
as zonas urbanizadas, na procura de trabalho nas fábricas. 

8 ENGELS, Friedrich, A Questão do Alojamento, Porto: Editoria Poveira, 1971 
[1872]
9 Disponível em: http://revolucao-industrial.info/. Consultado a 17 de agosto 
de 2020
10 TELO, António José, Decadência e Queda da 1.ª República Portuguesa, 
1.º vol., Lisboa: A Regra do Jogo, 1980, p. 27
11 RODRIGUES, Manuel Ferreira, MENDES, José M. Amado, História da 
Indústria Portuguesa: Da Idade Média aos nossos dias, Lisboa: Publicações 
Europa América, 1999, p. 267
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É de salientar que, em Portugal, “nunca houve um 
desenvolvimento industrial em grande escala, que tornasse 
a indústria a actividade dominante na economia nacional”12, 
não se podendo assim intitular de “revolução”. A economia 
dependeu durante largos anos do comércio e da exploração 
colonial, sendo que estas só foram substituídas pela indústria 
quando as trocas comerciais se tornavam desfavoráveis. Este 
desenvolvimento, teve um maior impacto com a Implantação da 
República, em 1910.

Consequentemente, estas alterações conduziram a uma 
Revolução Urbana com diferentes impactos ao longo do território 
nacional. O êxodo rural, provocado pelas alterações do sistema 
económico, e o crescimento demográfico, desencadeado 
pelo desenvolvimento da higiene pública, da medicina e da 
alimentação, obrigaram ao crescimento das cidades  além das 
primitivas muralhas medievais.13

Por isso as cidades já não precisam de se confinar dentro de 
muralhas, os prédios apinhados e os espaços exíguos. A cidade 
perdeu o monopólio da urbanização, entretanto, explodida em 
fragmentos, desfocando-se da geografia dos nomes e dos 
povoados com limites precisos. Diferentemente da cidade 
pensada como um lugar, a urbanização é um processo em modo 
contínuo — toma forma e lugar nas mais diversas circunstâncias 
e geografias —, depositando algures construções diversas e 
funções variadas, relações e ambiências, organizando-se nas 
mais variadas escalas, do local ao global, do micro ao macro.14

Deste modo, o processo de industrialização conduziu a um 
modelo de urbanização que durante muito tempo foi ignorado 
pelas pessoas que pendulavam entre a cidade, considerada 
o centro urbano com todos os serviços, e os subúrbios, ainda 
com uma forte ligação com o meio rural e que eram vistos como 
um grande dormitório e uma reserva de mão-de-obra.

12 TEIXEIRA, Manuel C., “As estratégias de habitação em Portugal 1880-
1940”. In, Análise Social, Vol. XXVII (1.º), 1992 (n.º 115), pp. 65-66
13 JANELA, Lia Joana Pacheco, (Des)ruralização. (In)definição do conceito 
de rural, Porto: FAUP, 2013, p. 26
14  DOMINGUES, Álvaro, “Quando as catedrais eram brancas”. In, Público, 
2019
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2.2. O Noroeste português e o caso do Vale do Ave

Na região Norte, o êxodo rural trouxe uma grande deslocação 
da população para as cidades industrializadas, principalmente 
para o Porto. Por outro lado, houve um desenvolvimento 
característico e distinto na região do Vale do Ave, marcado 
por uma “industrialização difusa”15, onde as grandes unidades 
fabris se vão dispersando ao longo do território. Deste modo, 
o têxtil foi, desde cedo, parte estruturante do desenvolvimento 
e da educação das pessoas que ocupavam as terras da bacia 
do Ave. 

A lã e o linho foram os dois grandes produtos nacionais que 
sustentaram, durante séculos, a atividade têxtil em Portugal. Ao 
linho, das terras do litoral onde se desenvolvia a agropecuária, e 
à lã, oriunda das regiões mais montanhosas onde se criavam os 
tradicionais rebanhos de gado ovino, juntaram-se, mais tarde, 
a seda, o algodão, a juta, o cânhamo e outras fibras artificiais.16

Nessa altura, as técnicas tradicionais de fiar e tecer o linho de 
pequena escala, vão sendo substituídas por grandes unidades 
fabris onde se desenvolveram técnicas modernas da indústria 
algodoeira. Esta progressão que se verificou no século XIX, 
era o resultado da Revolução Industrial que já se tinha sentido 
há cerca de dois séculos na Inglaterra e que trouxe diversas 
inovações técnicas e mecânicas. 

O rio Ave, cujo caudal nasce na Serra da Cabreira e banha 
sucessivamente os concelhos de Vieira do Minho, Póvoa de 
Lanhoso, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, 
Trofa e Vila do Conde, aliado ao rio Vizela, tiveram um papel 
fundamental no desenvolvimento da industrialização desta 
região. Esta evolução foi proporcionada, principalmente pelo 
uso da energia gerada pela corrente hídrica e também por ter 
permitido o transporte de pequenas mercadorias.

15 PIRES, Artur, “Industrialização Difusa e “ Modelos” de desenvolvimento: 
um estudo no distrito de Aveiro”. In, Revista Finisterra, Vol. XXI (42.º), 1986, 
pp. 239-269
16 ALVES, Jorge Fernandes, Fiar e Tecer: uma perspectiva histórica da 
indústria têxtil a partir do Vale do Ave, Vila Nova de Famalicão: Câmara 
Municipal, 1999, p. 2
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2.
Rio Ave sob a fábrica
Sampaio Ferreira, 
primeira empresa têxtil 
do Vale do Ave.
Fundada em 1896,  
em Riba d’Ave,  
Vila Nova de Famalicão,  
por Narciso Ferreira
Cessou funções a  
18 de agosto de 2005.

1.
Esquema fotográfico 
aéreo da atualidade 
industrial no Médio Ave.
Rio Ave a azul, 
complexos industriais 
a vermelho.
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Por essa altura, o Vale do Ave, foi ainda marcado pela  
proximidade e uma forte ligação com o Porto, que se destacava 
como centro comercial e marítimo, não só pela sua função 
portuária, mas também como ponto de confluência de 
mercadorias de toda a região norte de Portugal, incluindo, 
claro, esta zona geográfica, em particular. Esta ligação foi 
reforçada pela via férrea entre Porto e Guimarães, em 1871, 
que veio permitir uma maior rapidez no transporte das matérias 
primas necessárias para este tipo de indústria que, por sua vez, 
conduziu também a uma maior e mais rápida distribuição dos 
produtos finalizados. Esta linha foi, em 1907, prolongada até 
Fafe.

Assim, este território foi crescendo em torno destes ofícios que 
ocupavam as populações, desde as oficinas domésticas de 
artesãos e fabricantes, passando por pequenas fábricas de 
fiação e tecelagem manual, até se tornarem, em certos casos, 
grandes indústrias têxteis.17

Comparativamente com o resto do país, o Vale do Ave  
caraterizava-se pela ausência da pequena indústria, existindo 
assim grandes superfícies industriais, mais ou menos isoladas 
no campo, como é o caso da fábrica de Narciso Ferreira,  
em Riba d’Ave, que empregava mais de 3000 operários. Por 
outro lado, certas áreas eram dominadas pelo trabalho caseiro, 
em que o trabalhador era pago conforme a quantidade de 
peças que produzia. Este tipo de negócio domiciliar ou de 
pequenas oficinas de tecelagem manual surgia de forma  
induzida pelas grandes fábricas, que ofereciam um rendimento 
extra aos camponeses que viam o trabalho do campo, 
progressivamente, a cair na ruína. 

Como já referido, este território foi marcado por um tipo 
de urbanização bastante distinto do clássico processo 
“caracterizado pela crescente concentração e centralidade”18.

17 ALVES, Jorge Fernandes, Fiar e Tecer: uma perspectiva histórica da 
indústria têxtil a partir do Vale do Ave, Vila Nova de Famalicão: Câmara 
Municipal, 1999, pp. 57-60
18 PIRES, Artur, “Industrialização Difusa e “ Modelos” de desenvolvimento: 
um estudo no distrito de Aveiro”. In, Revista Finisterra, Vol. XXI (42.º), 1986, 
p. 239
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Aqui, predominam as empresas dispersas territorialmente, 
rodeadas de pequenos aglomerados de população que, na 
maioria, tende a desenvolver estratégias de pluriatividade, 
através do, também já referido, complemento entre a agricultura 
e a crescente atividade industrial. Para além destas dispersões, 
as vilas e cidades eram os locais onde estavam instaladas as 
“instituições públicas, o comércio e os serviços menos banais, 
as feiras e os mercados, os correios..., em suma, as funções 
de referência da centralidade urbana, o lugar do Estado e das 
suas instituições, o lugar das profissões e das atividades mais 
distintas. A questão é que, exceptuando o município do Porto, 
não era aí que vivia a maioria da população.”19

Esta industrialização difusa, foi fundamental para a polarização 
de emprego e, também, um importante motor de urbanização 
desta região. Estas lógicas de formação e de transformação 
refletem-se na morfologia, nas dinâmicas e nas formas de 
relacionamento urbano e territorial, que conferem a esta área 
territorial uma identidade própria.20

(...) aqui não existiu êxodo rural mas sim uma industrialização 
igualmente dispersa que acompanhou a modernização da 
sociedade, a infra-estruturação e desruralização do território.21

Este, e outros fatores já destacados, marcaram o Vale do Ave 
como um regime de estações independentes de monoprodução 
e de fabrico único. Os lugares ficaram assim conhecidos pelos 
seus produtos, como é o caso das cutelarias e o têxtil de 
Guimarães e indústria algodoeira de Riba d’Ave.

19 DOMINGUES, Álvaro (coord.), TRAVASSO, Nuno (coord.), Território: 
Casa Comum, Porto: FAUP Publicações, 2015, p. 58
20 Ibidem, p. 15
21 JANELA, Lia Joana Pacheco, (Des)ruralização. (In)definição do conceito 
de rural, Porto: FAUP, 2013, p. 37
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2.3. Guimarães, a indústria como progresso

Guimarães, importante concelho pertencente ao Vale do Ave, foi 
desde sempre um ponto de referência nacional da indústria têxtil 
e de cutelarias, classificando-se como cidade simultaneamente 
histórica e industrial. 

O Inquérito Industrial de 1881, mostrou que Guimarães era a 
exceção do distrito de Braga, região onde ainda dominavam as 
atividades rurais ligadas à agricultura. Sendo assim, esta cidade 
constituía o ponto central da indústria do distrito, principalmente 
no fabrico e produção de linho, ferragens e curtumes.22

Contudo, mostrou também um atraso tecnológico significativo 
das indústrias da cidade. As fábricas eram descritas como 
artesanais, onde se destacava o trabalho manual feito por 
“operários analfabetos sem qualquer instrução técnica, embora 
hábeis e conhecedores da sua arte”23.

A cidade funcionava sobre um base de sistemas de indústria 
ao domicílio, onde se fornecia o fio e recebia o tecido que, 
posteriormente, era exportado para o Brasil ou era vendido 
no mercado interno. Este era um trabalho mal retribuído 
e, maioritariamente, feito por mulheres. Assumia, ainda, 
a função de principal centro produtor de linho24. Este tipo 
de indústria destacou-se em períodos desfavoráveis para 
o trabalho agrícola, onde a fraca produção e a queda das 
exportações proporcionaram uma crise que conduziu a uma 
complementaridade entre a agricultura e a indústria, onde os 
agricultores procuraram os rendimentos que não conseguiam 
obter no campo. 

22 Ministério das Obras Públicas, Inquérito Industrial de 1881. 2ª Parte. Visita 
às Fábricas. Livro Terceiro, Lisboa: Imprensa Nacional, 1881, p. 25
23 NOGUEIRA, Paula Ramos, “Indústria Têxtil de Guimarães: do sistema 
antigo ao advento das máquinas (contributos para uma exposição 
temática)”. In, Boletim de Trabalhos Históricos, Coimbra: Centro de Física 
da Universidade de Coimbra, 2019, p. 16
24 ALVES, Jorge Fernandes, Fiar e Tecer: uma perspectiva histórica da 
indústria têxtil a partir do Vale do Ave, Vila Nova de Famalicão: Câmara 
Municipal, 1999, p. 2
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5.
Indústria têxtil
Guimarães, 1920 - 1930

3.
Surradores de curtumes
Guimarães, 1900 - 1930

4.
Oficina de cutelarias
Guimarães, 1930
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7.
Mulheres operárias, 

numa fábrica de fiação 
vimaranense, 1920

6.
A Indústria Vimaranense,

Folha Única.
15 de junho de 1884
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Houve tempo em que a industria era considerada cousa vil 
e desprezível, e a officina do artista logar, cuja frequencia 
desdourava. Hoje a industria e as artes dão a medida do 
progresso e civilização d’um povo, a modesta loja do trabalho 
é tão respeitada e digna como um palacio, e os proprios reis 
consideram glorioso o cognome d’artista.
D’antes o trabalhar era approbrio; hoje é honra, porque é cumprir 
um sagrado dever, venerar uma lei da natureza humana: o 
homem nasceu para trabalhar, como a ave para voar, disse Job.
Os tropheus mais gloriosos d’um povo são os conquistados 
n’estas luctas incruentas do progresso em que o vencedor 
ensina com o exemplo, o melhor dos mestres, e o vencido 
aprende e se estimula.
A exposição vimaranense é a glorificação do trabalho, é a 
affirmação mais positiva de que esta velha pátria de Affonso 
Henriques caminha sem alarde e a passos firmes na vanguarda 
do progresso.
Hurrah pela industria de Guimarães!25

Em 1884, aquando da primeira Exposição Industrial  
Vimaranense, já se traçavam grandes progressos para a  
cidade. Numa cidade sem escola profissional e com poucos 
recursos relativamente aos grandes centros urbanos, os 
industriais eram vistos como “os artistas de Guimarães”26.

Nesta altura foi também feito um estudo, realizado por Joaquim 
José de Meira (1858-1931) e Alberto Sampaio (1841-1908), 
da Sociedade Martins Sarmento, para rebater as omissões 
do Inquérito Industrial de 1881, de onde surgiu uma releitura 
mais realista do impacto económico e social das indústrias da 
cidade.

Esta nova interpretação veio evidenciar o predomínio da 
indústria têxtil, demarcada também pelo trabalho feminino. No 
panorama geral, existiam 5484 operários ao serviço da indústria 

25 A. Motta Prego, “A Industria Vimaranense: Folha Única”, publicação da 
Imprensa Vimaranense, Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1884
26 Conde de Margaride, “A Industria Vimaranense: Folha Única”, publicação 
da Imprensa Vimaranense, Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1884
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vimaranense, 2949 era homens (563 dos quais menores) e 
2535 mulheres (143 das quais menores), contudo uma grande 
fatia era representada pela indústria têxtil, incluindo-se fiação, 
tecelagem, linha, cotins e roupa branca, constituída por 2412 
mulheres, um número bastante superior aos 1415 homens.27

A Exposição Industrial, idealizada por Domingues 
Castro (1846-1916), e organizada por Alberto Sampaio, 
fundadores da Sociedade Martins Sarmento, contou 
com 170 expositores, organizados pelos três pisos do 
palacete Vila Flor. Esta mostra, evidenciou os artigos locais, 
destacando os tecidos, as cutelarias e os curtumes que 
passaram a ser reconhecidos dentro e fora de Portugal e a  
fazer parte de exposições mundiais. Isto foi de tal forma 
importante, que este evento foi visto como um acontecimento 
histórico que proporcionou alterações que modificaram por 
completo a cidade. O impacto pretendido foi atingido, o que 
impulsionou o desencadeamento da mecanização da indústria.28

Com efeito, entre os finais de oitocentos e o início do séc. XX, 
a introdução da tecnologia mecânica, proporcionou diversas 
alterações. Começaram assim a emergir fábricas com enormes 
chaminés que ultrapassavam “os campanários das igrejas e 
das torres”29 e os teares eram aos poucos substituídos pelas 
máquinas ruidosas que anunciavam a chegada dos tempos 
modernos. Esta evolução teve ainda um grande impacto  
político que permitiu a instalação da tão ambiciosa Escola  
Industrial, que foi regulada e teve origem tal como se pode ler:

[...] nasceu, no Diário do Governo, em 1884, a Escola Industrial 
de Guimarães [...] vindo a instalar-se aqui, precariamente ainda, 
no lugar onde agora está, em 1924.30

27 MEIRA, Joaquim José, SAMPAIO, Alberto, “Relatório da Exposição 
Industrial de Guimarães”, Guimarães,1884
28 NOGUEIRA, Paula Ramos, “Indústria Têxtil de Guimarães: do sistema 
antigo ao advento das máquinas”. In, Boletim de Trabalhos Históricos, 
Coimbra: Centro de Física da Universidade de Coimbra, 2019, pp. 22-23
29 RÉMY, Jean, VOYÉ, Liliane, A cidade: rumo a uma nova definição?,  
Porto: Edições Afrontamento, 1994, p.56
30 COSTA, Craveiro, “E. S. de Francisco de Holanda - notas históricas”. 
Disponível em: http://www.profmat98.net.novis.pt. Consultado a 8 de agosto 
de 2020.
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Em paralelo com estes eventos, outro avanço que marcou o 
período industrial vimaranense foi a instalação da rede de 
energia elétrica. Inicialmente, nos finais do século XIX, surgiu 
de uma forma mais ténue e apenas para as grandes empresas, 
que tinham capacidade para produzir energia através de 
dínamos próprios e, mais tarde, na década de 30, passou a 
ser fornecida de forma mais generalizada através da Central 
de Lindoso. Apesar de todos os avanços sentidos, a energia 
hidráulica, ligada à proximidade ao rio Ave e ao rio Vizela, 
manteve-se até muito tarde como uma das principais fontes de 
energia da região.

8.
Escola Comercial e 
Industrial de Guimarães,
entre 1884 e 1904

9.
Escola Industrial 
Francisco de Holanda,
entre 1958 e 1961
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CARÊNCIA
DE HABITAÇÃO 
OPERÁRIA3
A nova cidade, cuja estrutura física obedece assim a diferente 
conceito económico e social, gera um intenso movimento 
imigratório, sobretudo após os períodos graves das invasões 
francesas ou das lutas internas que levam à vitória liberal, e 
procura solução de boa parte dos seus problemas de habitação 
não apenas pela sobrecarga de utilização dos prédios existentes 
em zonas históricas mas pela definição e realização de uma 
diferente tipologia de edifícios e a sua associação ...31

Arq. Fernando Távora 
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3.1. Enquadramento na história industrial portuguesa

Tal como já foi referido anteriormente, a industrialização 
proporcionou um grande crescimento da população nas 
cidades. O êxodo rural, trouxe um imenso aglomerado de 
trabalhadores, que deixavam as suas casas de campo na 
procura de rendimentos e de melhores condições de vida. 
Contudo, os fracos salários que estes operários recebiam 
apenas possibilitava o acesso a casas antigas e com fracas 
condições, que rapidamente eram ocupadas.31

Em 1890 perto de um terço da população de Lisboa e do Porto 
era constituída por pessoas de origem rural que tinham emigrado 
para trabalhar nas indústrias em desenvolvimento nestas duas 
cidades. Após a rápida sobreocupação dos edifícios existentes 
tornou-se necessário construir novas habitações destinadas 
a esta população. Esta procura de habitação de baixo custo 
foi satisfeita, fundamentalmente, por construtores privados e, 
numa escala muito menor, por sociedades filantrópicas e por 
industriais que construíram habitação para os seus próprios 
operários. A construção de habitação pelas autoridades locais 
e pelo governo começou apenas no início deste século.32

Nesta medida, podemos então afirmar que o fim de oitocentos 
e o início do século seguinte são marcados por uma crise 
habitacional que se espalhou um pouco por todo o território 
europeu. A consciencialização desta problemática conduziu à 
elaboração de estratégias que tentavam resolver o problema 
da habitação das famílias com baixos rendimentos. Isto ajudou 
na transição de um mercado não regulamentado, baseado em 
promoções privadas, para crescentes intervenções públicas.33

A extensão das grandes cidades modernas dá aos terrenos, 
sobretudo nos bairros do centro, um valor artificial, que cresce 
por vezes em enormes proporções; as construções que aí estão 

31 TÁVORA, Fernando, “Prefácio”. In, TEIXEIRA, Manuel C., Habitação 
Popular na Cidade Oitocentista. As ilhas do Porto, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1998, p. XIII
32 TEIXEIRA, Manuel C., “As estratégias de habitação em Portugal 1880-
1940”. In, Análise Social, Vol. XXVII (1.º), 1992 (n.º 115), p. 65
33 Ibidem
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edificadas, em lugar de aumentaram este valor, pelo contrário 
o diminuem, pois já não correspondem às novas condições e 
são demolidos (...). Resulta daqui que os operários vão sendo 
afastados do centro para a periferia.34

Sobre esta realidade, acima citada, foram diversas as 
intervenções ao longo do território. Com efeito, alguns dos 
conjuntos construídos eram do tipo slums35, ou seja, edificações 
que se afastavam dos núcleos urbanos saturados e procuravam 
a proximidades às superfícies industriais, na periferia. 

Com o aumento significativo da necessidade de albergar os 
trabalhadores, estes bairros eram construídos e geridos pela 
burguesia industrial que via aqui uma oportunidade para poder 
controlar e capitalizar o trabalho dos seus operários. As rendas 
eram ajustadas aos fracos salários e permitiam aos patrões 
controlarem o consumo dos seus trabalhadores. No geral, pouco 
ou quase nenhum era o rendimento que sobrava dos gastos 
da habitação, sendo usado essencialmente em despesas de 
alimentação.

Face a esta grande necessidade de albergar mão-de-obra, 
os patrões, aliados por vezes a proprietários imobiliários, viam 
uma possibilidade de multiplicar a construção de pequenas 
habitações, e também, de multiplicar a ocupação desses 
espaços, “dividindo-os ao máximo ou alugando à hora ou ao 
meio-dia quartos ou simplesmente camas.”36

Estes bairros caraterizavam-se como edificações básicas 
e de baixo custo, que ofereciam as mínimas condições 
de salubridade e higiene necessária. Eram, geralmente, 
construídas nas traseiras dos terrenos das fábricas ou, como 

34 ENGELS, Friedrich, A Questão do Alojamento, Porto: Editoria Poveira, 
1971 [1872], p. 35
35 “Os slums eram caracterizados pelas suas casas iguais e monótonas, 
estritamente calculadas com base no rendimento económico do trabalhador. 
Este foi apenas um dos aspecos negativos que começaram a caracterizar a 
cidade do século XIX, os subúrbios industriais onde se amontoava a classe 
operária.”. In, LOUREIRO, Bárbara Mateus, Habitação: Privilégio ou Direito?, 
Lisboa: Escola Superior de Artes Decorativas, 2017, p. 25
36 RÉMY, Jean, VOYÉ, Liliane, A cidade: rumo a uma nova definição?,  
Porto: Edições Afrontamento, 1994, p. 56
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era mais costume na cidade do Porto, no interior dos antigos 
quarteirões de habitação burguesa. 

O problema atingirá uma gravidade tal que tanto os patrões 
esclarecidos como os socialistas utópicos procurarão resolvê-lo 
criando a “habitação social”, primeira manifestação importante 
de uma preocupação com o enquadramento da vida quotidiana 
dos trabalhadores, por parte dos patrões e por parte das 
organizações operarias, as quais veem nela um meio eficaz 
de atingir as suas respetivas finalidades, que, no entanto, 
divergem.37

Esta espécie de albergues de trabalhadores, dotados de 
condições precárias, fracas condições de habitabilidade, 
eram casas com pouca iluminação e ventilação e onde o 
abastecimento de água era algo muito rudimentar. Por isso, 
conduziram, inevitavelmente, à proliferação de focos de  
doenças e epidemias que se propagavam para o resto da 
cidade.

No caso de Guimarães, este assunto foi exposto, em 1884,  
pelo médico Joaquim José de Meira, que denunciava as faltas 
de condições tanto no trabalho como na habitação operária.  
No artigo “Higiene Local”, que escreveu para a primeira 
publicação da Revista de Guimarães, apontou que as causas 
de morte dos 378 óbitos, eram referentes às más condições 
de habitabilidade vividas pelos trabalhadores da cidade, sendo 
que a maioria era causada por doenças do foro respiratório e 
do foro digestivo, que afetava principalmente crianças até aos 
10 anos e adultos com mais de 45 anos.38

A constatação desse fenómeno, levou a que fossem então 
levantadas muitas questões referentes à salubridade e higiene 
que desencadearam diversas discussões à volta das questões 
da habitação. 

37 Ibidem
38 NOGUEIRA, Paula Ramos, “Indústria Têxtil de Guimarães: do sistema 
antigo ao advento das máquinas (contributos para uma exposição 
temática)”. In, Boletim de Trabalhos Históricos, Coimbra: Centro de Física 
da Universidade de Coimbra, 2019, p. 18
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3.2. A influência no tecido urbano

A alteração no desenho das cidades surgiu estritamente 
ligada ao início da era industrial, como já antes referido, 
devido ao grande fluxo populacional que, de uma forma quase 
espontânea e desorganizada, vinha habitar para a proximidade 
das indústrias recentemente inauguradas. No geral, estes 
espaços, mais ou menos urbanos que recebiam estes novos 
residentes, não seguiam as características e condições que 
uma cidade industrial necessitava, provocando a necessidade 
de induzir alterações nas vias de transporte terrestres, quer 
no alargamento das estradas e inclusão de novas vias, quer 
na construção das linhas de caminho de ferro, que criaram as 
novas conexões facilitadoras do transporte das mercadorias.

Em simultâneo, elevaram-se vários bairros operários, ocupando 
o pouco espaço que ainda havia nas cidades. Demoliram-se 
edifícios mais antigos e construíram-se bairros no interior de 
quarteirões. Mas rapidamente surgiu a necessidade de expandir 
o tecido urbano para a periferia, onde até então dominava o 
trabalho agrícola. Esta expansão surge de forma mais ou menos 
planeada e vai-se ajustando às necessidades dos industriais. 

Em muitos casos, surgiram equipamentos sociais que procuram 
o desenvolvimento das relações comunitárias dentro das 
localidades. Os industriais apropriavam-se de grandes áreas 
para a construção de parques industriais e, muitas vezes, eram-
lhes cedidos ou vendidos terrenos pela própria administração 
autárquica com a condição de construírem espaços e 
equipamentos para a cidade.

A cidade de Guimarães foi palco de diversas expansões ao 
longo dos anos, as plantas seguintes mostram essas mesmas 
alterações, desde 950, onde se começavam a construir 
as primeiras estruturas fora de muros, passando por uma  
expansão “ecletista e industrial” na entrada do séc. XX, 
acabando, na última imagem, numa “ampliação e renovação 
moderno-monumental”, já bastante diferente da imagem 
urbanística atual.
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15.
A ampliação e 
renovação moderno-
monumental da cidade
(1926 a 1974)

14.
A expansão ecleticista e 
industrial da cidade 
(1863 a 1924)

12.
A qualificação 
renascentista, maneirista 
e barroca da cidade 
(1498 a 1750)

10.
A bipolarização 
da cidade
(950 a 1279)

13.
A reforma rococó 
pombalina e 
neoclássica da cidade 
(1750 a 1863)

11.
A unificação gótica 
da cidade
(1279 a 1498)



Casas da Tabela      A Evolução dos bairros operários em Guimarães38

3.3. Tentativa de tradução dos modelos internacionais

Gradualmente, começaram a surgir comunidades, quase 
como pequenas cidades independentes, que tentavam seguir 
propostas vindas de outros países da Europa. 

As Garden-Cities39, de Ebenezer Howard, eram um desses 
planos importados que tentava responder a diversos problemas 
da habitação e que procurava, na sua essência, manter o 
contato das famílias com a natureza. A cidade-jardim, projetava 
assim casas independentes, com zona exterior qualificada, 
para trazer um pouco do campo para a cidade. Eram espaços 
planeados, com grandes áreas verdes e onde a salubridade e 
a qualidade de vida era posta em primeiro lugar. 

Em Portugal não havia uma tradução clara deste movimento, 
existia antes um relacionamento, errado, entre os termos 
cidade-jardim e casa-jardim. Este último, influenciado pelo 
modelo importado Cités Ouvrières, focava-se no espaço exterior 
como um meio de subsistência auxiliar, permitindo a plantação 
de pequenas hortas. Esta ideologia afastava-se bastante “do 
sentido panóptico e eugénico patentes no modelo de Ebenezer. 
[...] (onde) impera o jardim tomado na sua plenitude enquanto 
elemento de mediação e de representação”.40 

Os termos cidade-jardim e casa-jardim que, insistente e 
discricionariamente, a República e o Estado Novo usarão, 
em nada se assemelham às fórmulas testadas sobretudo em 
Inglaterra e na Alemanha, pondo em relação o higienismo, o 
urbanismo e o eugenismo.41

Contudo, no território português, é possível identificar aspetos 

39 HOWARD, Ebenezer, Garden Cities of To-Morrow, Londres: Faber and 
Faber, 1970 [1898]
40 GONÇALVES, Eliseu, Bairros de Habitação Popular no Porto, 1899-
1933. A Prática de uma Arquitectura Económica, Saudável e Cómoda nas 
Vésperas do Moderno, Porto: FAUP, 2015, pp. 60-63
41 GONÇALVES, Eliseu. “As Errâncias do Carré Mulhousien. Novas práticas 
no desenho da casa operária no Porto”. In, MONTEIRO, Bruno e PEREIRA, 
Joana Dias (eds.), De Pé Sobre a Terra. Estudos Sobre a Indústria, o Trabalho 
e o Movimento Operário em Portugal, Porto: Universidade Popular do Porto, 
2013. p.20
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16.
Diagrama Cidade-Jardim 
de Ebenezer Howard.
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que sugerem “uma imitação dos precursores estrangeiros”42, 
como é caso do Centro Residencial Conde de Riba d’Ave, 
construído em 1962, na freguesia de Oliveira de São Mateus, 
Famalicão. Trata-se de um espaço tranquilo e bem organizado, 
constituído por 176 habitações qualificadas, com espaço 
exterior próprio. Estes fogos são distribuídos em sete diferentes 
tipologias com variações nas áreas e no tratamento dos 
espaços. Esta diferenciação foi pensada para o bairro poder 
acolher diversos níveis da hierarquia fabril. O espaço exterior 
comum é ainda caraterizado por verdes espaços de encontro e 
de lazer. Esta comunidade, apesar de ter sido construída para 
abrigar os operários das fábricas de Narciso Ferreira, acabou 
por ser ocupada por inquilinos sem qualquer ligação à indústria, 
isto derivado das altas rendas praticadas que se tornavam 
inalcançáveis para os baixos rendimentos dos operários.43

[...] (a) hierarquização dos destinatários segundo uma lógica 
económica que o mercado habitacional impõe, [...] vem 
desde logo reduzir drasticamente a possibilidade de grande  
número dos recém-chegados acederem às habitações dentro 
da lógica da pura oferta.44

Este tipo de construções, espalhadas um pouco por todo o Ave, 
constituem um processo de urbanização bastante distinto do 
clássico modelo de expansão das cidades. Aqui, os espaços 
como Riba d’Ave, que eram dominados pelas atividades 
agrícolas, desenvolveram-se a adaptaram-se às dinâmicas 
constituídas pelas industrialização.

A já referida “industrialização difusa”, conduziu a uma 
urbanização igualmente dispersa, que procura a proximidade 
às grandes superfícies industriais que se espalham no território. 
Desta forma, o Vale do Ave destaca-se no território nacional por 
não existir uma fratura entre o rural e o urbano.

42 ENGELS, Friedrich, A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra, 
Porto: Edições Afrontamento, 1975 [1845], p. 77
43 Centro Residencial Conde de Riba d’Ave / Bairro do Quinteiro [BPF_19]. 
In, RIBEIRO, Luísa Sousa, Os bairros do paternalismo industrial. O caso do 
Vale do Ave (1900-1974), Porto: FAUP, 2017
44 BAPTISTA, Luís Vicente, Cidade e Habitação Social. O Estado Novo e o 
programa das casas económicas em Lisboa, Oeiras: Celta Editora, 1999, p.7
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18.
Centro Residencial 
Conde de Riba d’Ave.

17.
Centro Residencial 
Conde de Riba d’Ave.
Jardim público

19.
Centro Residencial 
Conde de Riba d’Ave,
hortas plantadas nas 
traseiras das habitações.
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3.4. Filantropia ou controlo social?

O controlo social marcou também esta era através do 
desenvolvimento, por parte dos industriais, de diversos 
equipamentos, como escolas, teatros, mercados, casas do 
povo, entre outros. O trabalhador, apesar de aparentar ter uma 
vida social mais ativa, nunca saía de uma esfera geográfica 
e social quase limitada à classe operária. O trabalho era na 
fábrica, a casa era no bairro construído pelo patrão e os eventos 
sociais eram organizados dentro dos grupos de operariado. 

Em certos casos, eram construídas escolas dentro dos próprios 
bairros para os filhos dos trabalhadores, casas do povo e 
balneários que serviam os habitantes e espaços comunitários 
para as crianças brincarem e os adultos passarem o pouco 
tempo livre que tinham, sem que houvesse necessidade de 
sair do próprio bairro. Porém, embora pareça ao primeiro olhar 
que a generosidade grassava nestas intervenções, existia um 
objetivo claro:

[...] a obtenção do máximo domínio sobre a força de trabalho 
disponível, através da acumulação do estatuto de patrões e 
proprietários das habitações, controlando assim duas das 
dimensões fundamentais do quotidiano das regiões industriais 
e simultaneamente usufruir de benefícios económicos a longo 
prazo desse investimento prévio.45 

Nesse sentido, as escolas ou creches eram também uma boa 
forma de moldar as crianças segundo diretrizes do Estado e 
do próprio patronato. O paternalismo industrial, tinha como 
principal finalidade formar operários dentro dos ideais do  
patrão e do sistema político que os protegia. No entanto, apesar 
de condicionar o futuro dos filhos dos operários, a proteção 
que lhes era oferecida era vista pelos trabalhadores como algo 
benemérito e generoso, que os tornava vassalos da empresa 
e pouco reivindicativos por melhores condições de vida, de 
trabalho e de habitação, facto que os fazia não ser mais do que 
uma peça da máquina produtiva onde estavam instalados.

45 RIBEIRO, Luísa Sousa, Os bairros do paternalismo industrial. O caso do 
Vale do Ave (1900-1974), Porto: FAUP, 2017, p. 57
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22.
Inauguração da 
Escola Primária do 
Bairro, mandada 
construir pelo industrial 
Francisco Inácio da 
Cunha Guimarães. 
São Jorge de Selho, 
Guimarães, 1933.

20.
Desenhos da escola 
construída em 1955, 
pelo industrial Belmiro 
Mendes de Oliveira, no 
Bairro do Monte Largo. 
Guimarães.

21.
Estado atual da escola  
do Bairro do Monte 
Largo, convertida em 
habitação. Destacam-
se os grandes vãos, em 
comparação com as 
casas dos operários.
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3.5. A intervenção privada e a promoção pública

Como já referido, a passagem do séc. XIX para o séc. XX, 
ficou marcada por uma grande crise habitacional, diretamente 
provocada pela industrialização e pelas deslocações 
populacionais entre o campo e a cidade. 

Na tentativa de resolver este problema, foram criadas diversas 
promoções privadas, tanto de rendimento imobiliário, como de 
promoção fabril. Só no início do século XX, é que começam a 
surgir as primeiras intervenções habitacionais do Estado. Numa 
primeira fase, bastante tímidas e pouco expressivas, passando, 
anos mais tarde, para programas de habitação estatal de maior 
escala.46

Os casos de estudo analisados mais à frente neste trabalho, 
retratam esta disparidade entre na intervenção privada e a 
promoção pública na cidade de Guimarães. Contudo, os 
primeiros exemplos de iniciativa privada começaram a surgir 
bastante tempo antes nos grandes centros urbanos de Lisboa 
e do Porto, cidades que tiveram um papel fundamental na 
discussão e desenvolvimento de estratégias de habitação.47

As ilhas, são ainda hoje reconhecidas como um marco da 
era industrial que alterou por completo o desenho da cidade 
do Porto. Estes núcleos eram formados essencialmente por 
filas de pequenas casas onde a área do fogo não excedia os  
16 m2. Estas eram construídas nos quintais das antigas 
habitações burguesas, casas geralmente construídas no 
início do séc. XIX, que se encontravam já em processo de 
decadência. Os bairros não tinham assim qualquer relação 
com a rua, sendo que o acesso se fazia, geralmente, por 
estreitos corredores ou até mesmo por acessos que passavam 
por baixo das casas construídas à face da rua. Estes espaços 
eram também um poço de problemas de higiene e salubridade, 
não existia abastecimento de água nem rede de esgotos, 
e as casas de banho eram maioritariamente comunitárias.  

46 TEIXEIRA, Manuel C., “As estratégias de habitação em Portugal 1880-
1940”. In, Análise Social, Vol. XXVII (1.º), 1992 (n.º 115), p. 65
47 Ibidem
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23.
Ilha n.º 98, na rua 
Miraflor, Porto.

24.
Vila Rodrigues,
Lisboa, 1902
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Isto agravou-se devido à sobrelotação destes espaços, visto 
que cada casa abrigava uma família inteira e cada núcleo 
era constituído por dezenas de habitações. Esta densidade  
chegava a atingir os 900 habitantes por hectare. Estas 
construções privadas, eram geralmente promovidas pelas 
camadas mais baixas da classe média, que procurava uma 
oportunidade de rendimento de baixo custo. Isto teve um 
impacto tão acentuado na cidade que, entre 1864 e 1900, as 
ilhas representavam 65,5% do volume total de construção.48

Higienistas como Ricardo Jorge, que denunciava a miserável 
situação das ilhas do Porto, lançavam o alarme: não era 
apenas a saúde das famílias que aí se albergavam que oferecia  
situações de risco, mas o perigo alargava-se a toda a população, 
que se via ameaçada de contaminação, devido à propagação 
das bactérias infeciosas. A tuberculose começava a atingir as 
várias classes sociais. Daí que o combate ao flagelo se tornasse 
uma questão de sobrevivência para o conjunto da sociedade.49

Na capital, a habitação operária surgiu com uma densidade 
bastante mais moderada, tendo um impacto mais sofisticado. 
Tal como no resto do país, a ocupação começou pelos 
edifícios mais velhos, incluindo conventos desativados das 
recém-extintas ordens religiosas ou palácios arruinados que 
rapidamente ficaram sobrelotados. Surgem os pátios. Estes 
eram formados geralmente por espaços regulares no interior 
dos quarteirões, onde se construíam casas de baixo custo 
viradas para um espaço comum. O acesso, tal como nas ilhas 
era feito de forma encoberta, através de estreitos corredores. 
O investimento nestes núcleos era maioritariamente feito por 
comerciantes que retirava destas comunidades um rendimento 
seguro e lucrativo.

Enquanto que no Porto as «ilhas» continuaram a ser até ao início 
deste século a forma dominante de habitação construída para 
os operários, em Lisboa os «pátios» evoluíram e eram em breve 

48 Ibidem, pp.67-68
49 PEREIRA, Nuno Teotónio, “Pátios e Vilas de Lisboa, 1870-1930: a 
promoção privada do alojamento operário”. In, Análise Social, Vol. XXIX (3.º), 
1994 (n.º 127), p. 509
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substituídos por outras formas de habitação popular. Devido ao 
maior desenvolvimento da economia e aos salários mais altos, as 
classes trabalhadoras de Lisboa podiam ter acesso a habitação 
de melhor qualidade do que no Porto, o que deu origem a 
uma oferta mais diversificada. O investimento na habitação 
aumentou e desenvolveram-se empresas de construção, melhor 
equipadas, que construíam blocos de habitação de baixo custo. 
Aos «pátios» sucederam-se as «vilas», que, por sua vez, deram 
origem a edifícios de habitação coletiva, formas mais evoluídas 
de habitação destinadas às classes populares.50

A intervenção pública, até então muito diminuta, ganha destaque 
no ano da instauração do Estado Novo. Assim, a 23 de setembro 
de 1933, através do decreto-lei 23.052, é estabelecido o 
Programa das Casas Económicas que se baseava:

[...] num princípio de propriedade resolúvel, em que uma 
renda mensal incluía o abatimento do valor da casa no prazo 
de 20 anos (posteriormente 25), assim como seguro de vida 
e incêndio, com o objetivo de transferir para os “moradores-
adquirentes” a propriedade da habitação.51

Este plano defendia a habitação unifamiliar, de um ou dois pisos, 
geralmente geminada, sempre com espaço dedicado a jardim 
particular. As casas destinavam-se a funcionários públicos 
ou trabalhadores relacionados com os sindicatos nacionais 
patrocinados pelo regime. Mais do que um programa para 
solucionar problemas habitacionais, este era uma forma clara 
de controlo do Estado sobre a população. Assim, a habitação 
coletiva era fortemente repelida por se tratar de uma forma de 
concentração do povo, defendida pelos regimes republicanos. 
Deste modo, eram escolhidos projetos baseados no modo de 
vida tradicional, procurando trazer o modo de viver rural para o 
contexto urbano.52

50 TEIXEIRA, Manuel C., “As estratégias de habitação em Portugal 1880-
1940”. In, Análise Social, Vol. XXVII (1.º), 1992 (n.º 115), p. 70
51 LAMEIRA, Maria Gisela; ROCHA, Luciana Silva, Mapa da habitação: guia 
para uma terminologia específica em arquitectura habitacional apoiada pelo 
Estado em Portugal [1910-1974], Porto: FAUP Publicações, 2019, p. 48
52 RIBEIRO, Luísa Sousa, Os bairros do paternalismo industrial. O caso do 
Vale do Ave (1900-1974), Porto: FAUP, 2017, p. 29
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É naturalmente mais económica, mais estável, mais bem 
constituída a família que se abriga sob tecto próprio. Eis porque 
nos não interessam os grandes falanstérios, as colossais 
construções para habitação operária, com seus restaurantes 
anexos e sua mesa comum (...) nós desejamos antes a casa 
pequena, independente, habitada em plena propriedade pela 
família.53

Este decreto introduziu, originalmente, um programa 
fundamentado em dois tipos de casas (A e B), cada um com três 
variações, essencialmente em termos de áreas e de qualidade 
de acabamentos, a ser destinadas às famílias consoante os seus 
rendimentos e a dimensão agregado familiar. Este programa é 
alargado em 1943, sobre o decreto-lei 33.278, onde são criados 
dois novos tipos (C e D) para agregados com maiores recursos.

Contudo, anos antes, em 1928, foi decretado, de forma pouco 
interventiva, o Regime de Casas Económicas.54 Este procurava 
parcerias com instituições e municípios, apelando a uma nova 
geração de arquitetos para os problemas da habitação social 
de baixo custo. Foram assim construídos diversos bairros, 
promovidos essencialmente pelas câmaras municipais e por 
instituições privadas.

Em Guimarães, o Bairro Municipal da Arcela (muitas vezes 
seguido do subtítulo “Para famílias pobres”), é construído, em 
1931, sobe o regime acima referido, contudo, este projeto já se 
encontrava em planeamento anos antes quando se estudava a 
intervenção urbanística na zona envolvente ao Castelo.

Recuando ao início do século XX, estudava-se um grande 
plano de estruturação por parte da autarquia da 1ª República. 
O projeto promovia o alargamento da cidade fora de muros 
e também a construção de um edifício neogótico, projetado 
pelo arquiteto Marques da Silva, para a instalação dos Paços 
do Concelho e todos os serviços administrativos da cidade. A 
construção de tão grandioso edifício obrigava a romper várias 

53 SALAZAR, António de Oliveira, Discursos (1928-1934), Coimbra: Coimbra 
Editora, 1935, p. 202 
54 Decreto-Lei 16.055, de 12 de outubro de 1928
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avenidas que davam acesso à Praça do Município, atual Largo 
da Condensa Mumadona.

Até então, a produção municipal tinha sido circunstancial, 
algumas vezes inscrita nas necessidades gerais dos 
melhoramentos urbanos, como é o caso de um empréstimo 
concedido pelo Governo à Câmara Municipal de Guimarães 
em 1916. Neste caso, o bairro operário desenvolver‐se‐ia 
a par da construção do parque circundante às ruínas do 
castelo e dos Paços dos Duques de Bragança, da rede de 
abastecimento de água, dos novos Paços do Concelho, ou da  
conclusão da cadeia.55

O projeto esteve suspenso durante um vasto período de tempo, 
derivado a problemas políticos e administrativos. Passados 
vários anos, a Câmara do novo regime retoma a obra, contudo 
decide destruir o início do edifício de Marques da Silva, onde 
apenas tinha sido construído o primeiro piso, por considerar 
que este ia condicionar a visão e contemplação do Paço dos 
Duques de Bragança e também, claro, porque estávamos 
a entrar numa Ditadura e o edifício tinha sido projetado pelo 
regime anterior (fig. 25). Com isto, apenas se continuou a 
trabalhar no terreno envolvente ao edifício, decidindo-se assim 
romper uma das avenidas propostas, demolindo uma grande  
habitação e vários casebres.

[...] deve ficar livre dos velhos casebres e quintais de forma 
a constituir um terreiro de qual livremente se admirem as  
elegantes formas dessas relíquias do passado...56

Para realojar os moradores a Câmara resolveu então construir 
um bairro económico à saída da cidade, o Bairro Municipal da 
Arcela (fig.27), para classes pobres, no entanto, com a demora 

55 GONÇALVES, Eliseu. “A República e a questão social da habitação no 
rescaldo da Guerra (1918-1933)”. In, AGAREZ, Ricardo Costa (coord.), 
Habitação: 100 anos de políticas públicas em Portugal, 1918/2018,  
Lisboa: IHRU, 2018, p. 69
56 Memória descritiva do plano de 1925, do capitão Luís de Pina, Câmara 
Municipal de Guimarães. Retirado de: MARQUES, D. Filipe, Projecto Urbano 
do Toural: Presente, Passado e Futuro - Guimarães, Covilhã: Universidade 
da Beira Interior, 2011, p. 32
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na conclusão das obras, os habitantes, com poucos recursos, 
acabaram por ser realojados temporariamente no desativado 
Teatro D. Afonso Henriques (fig. 26), atualmente destruído.57

O bairro de 30 fogos é finalmente concluído em 1931, seguindo 
um “arquitetura conservadora que expressa processos 
construtivos locais”58.

Contudo, pouco tempo depois, começou a ser estudada uma 
possível expansão. Este novo projeto não procurava de novo 
resolver problemas de falta de habitação na comunidade, nem 
tão pouco, alojar trabalhadores do Estado. Era mais uma vez 
condicionado pelos projetos urbanísticos que se faziam um 
pouco por toda a cidade e que inevitavelmente acabavam 
por desalojar diversas famílias. Neste caso, as intervenções 
já tinham sido iniciadas logo nos finais dos anos 40, pelo que 
as famílias eram realojadas temporariamente em edifícios  
desativados ou em habitações com condições precárias.

Desejando esta Câmara levar a efeito, o mais urgente possível, a 
construção dos 32 fogos no Bairro da Arcela, desta cidade. (...) 
Com as construções, propõe-se a Câmara melhorar a situação 
das famílias mal instaladas, por motivo as demolições já feitas 
dos prédios da R. Padre António Caldas e daqueles que em 
breve serão demolidos também no Largo Martins Sarmento.59

De forma a entender melhor a organização deste grupo 
residencial construído pelo município, o projeto original e as 
diversas propostas de expansão serão analisadas em detalhe 
no capítulo seguinte.

57 FERNANDES, Fernando, As Canjas da Aninhas Miranda: fa(c)tos e 
retalhos de uma época em Guimarães, Guimarães: Cidade Berço, 2004
58 GONÇALVES, Eliseu. “A República e a questão social da habitação no 
rescaldo da Guerra (1918-1933)”. In, AGAREZ, Ricardo Costa (coord.), 
Habitação: 100 anos de políticas públicas em Portugal, 1918/2018,  
Lisboa: IHRU, 2018, p. 72
59 Dr. Augusto Ferreira da Cunha, Presidente da Câmara de Guimarães, 
informação dirigida ao Engenheiro Diretor dos Serviços de Urbanização de 
Lisboa, Guimarães, 16 de abril de 1953, AMAP
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25.
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26.
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27.
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PARADIGMAS DA 
HABITAÇÃO OPERÁRIA 
EM GUIMARÃES4
O trabalho impregna assim toda a vida, e isso tanto mais quanto 
o patrão, que é também proprietário das habitações e dos 
equipamentos, for um líder polivalente. O “paternalismo”, como 
ulteriormente se designará este tipo de poder, encontra assim 
múltiplos suportes ao nível do espaço.60

Jean Rémy, Liliane Voyé
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Os bairros operários em Guimarães apresentam diversas 
caraterísticas desta fase industrial, mas também demonstram   
variações que os tornam singulares. Seria assim, demasiado 
díspar estudar todos os casos encontrados, pelo que foi 
optado por analisar uma amostra que representa, a nosso ver,  
diversos aspetos relevantes e interessantes para o trabalho.60

Não obstante do interesse da totalidade das colónias 
encontradas ao nível do concelho, onde se contextualiza o nosso 
estudo, optamos por selecionar, primeiramente, dois bairros, 
que entrecruzam a pertinência do trabalho, com a facilidade 
em obtenção de dados para análise por terem pertencido a um 
proprietário com fortes ligações familiares e, por esse motivo, 
termos um ponto de partida documental profícuo. 

Corrobora em auxílio do que acabamos de desvendar, “a 
envolvência familiar da estruturação das práticas”61, na 
medida em que a proximidade afetiva impulsionou a vontade 
de aprofundar as histórias enigmáticas que discorriam sobre 
o autor dessa construção e a sua forte relação com o edifício 
industrial. A conjugação destes vetores levou-nos ao encontro 
de um conjunto, construído nas traseiras da fábrica, fonte de 
rendimento da família. O segundo, numa outra área da cidade, 
pertenceu aos mesmos proprietários e é, ainda hoje, local de 
residência de antigos operários. Em larga medida, estes dois 
exemplos, fortemente ligados à indústria têxtil, sustentam o nosso 
grande objetivo de estudar e de aprofundar outras colónias 
construídas segundo outro tipo de finalidades. O terceiro bairro 
é, desta forma, escolhido principalmente pela sua localização 
pouco habitual, face aos edifícios fabris envolventes, e por ter 
sido o caso em que a estrutura original sofreu menos alterações.

Por último, sendo necessário analisar a disparidade entre 
a intervenção pública e privada, consideramos um bairro 
municipal, dentro da área urbana já analisada, que apresenta 
diversas relações com os outros casos estudados. 

60 RÉMY, Jean, VOYÉ, Liliane, A cidade: rumo a uma nova definição?, Porto: 
Edições Afrontamento, 1994, p. 56
61 SILVA, Augusto Santos, Tempos Cruzados: um estudo interpretativo da 
cultura popular, Lisboa: Edições Afrontamento, 1994
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4.1. Bairro de Artur de Freitas

4.1.1. A fábrica 

Artur Fernandes de Freitas62, nascido em 1896, trabalhou 
durante diversos anos como guarda-livros nos armazéns 
Pimenta Machado, em Guimarães. Nos finais dos anos 40, 
o dono da empresa, Alberto Pimenta Machado, mais tarde 
distinguido como comendador, incentivou-o a abrir a seu próprio 
negócio, dando-lhe um prémio monetário como reconhecimento 
do seu trabalho. Nasce assim, em novembro de 1953, a  
Friolax Freitas & Filhos Lda.

Foi fundada num pequeno edifício pré-existente de apenas um 
piso, onde originalmente funcionava uma fábrica de cutelarias, 
no lugar do Monte de Trás, em Guimarães. Começou como uma 
pequena indústria de roupa interior de lã de inverno, daí o nome 
“Friolax”, derivado das palavras frio e lã. Mais tarde, alargou a 
sua produção a outros produtos têxtil, destacando os artigos 
desportivos e os fatos de banho. 

O aumento da produção proporcionou que, ao longo dos 
anos, o edifício fosse sofrendo diversas alterações. No final 
dos anos 50, a fachada foi totalmente alterada e houve um 
pequeno aumento do edifício, passando a ter uma imagem mais 
industrial. Em 1961 foi requerida à Câmara Municipal “licença 
para conservar na frente da fábrica os seguintes dizeres 
“Fábrica de Malhas Friolax de Freitas & Filhos Lda.”63. Anos mais 
tarde, 1967, foi construída a torre de posto de eletricidade que  
alimentava a fábrica. 

No início dos anos 70, houve a necessidade de fazer novas 
intervenções, tanto de aumento, como de alteração da cobertura, 
o que conduziu a que, a 5 de dezembro de 1972, se iniciasse 
a “ampliação das suas instalações quando quase acabava 
de executar outras obras de aumento. De início resolveu-se 

62 Artur Fernandes de Freitas, nasceu a 17 de setembro de 1896, em São 
Paio, Guimarães. Faleceu a 13 de janeiro de 1977, na mesma cidade.
63 Requerimento – obtenção de licença para colocação de reclame, 1961, 
AMAP.
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30.
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abastecimento de 
energia elétrica, 1961.

29.
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1- edifício primitivo, 1953;
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final dos anos 50;
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de energia elétrica, 1967.
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apenas substituir a cobertura antiga por uma laje de betão, 
mas durante a execução da obra foi considerado oportuno a 
ocupação do espaço obtido, e mais a ampliação do salão de  
confeção pela demolição de um velho prédio existente”64. 

Esta grande reformulação alterou por completo a imagem do 
edifício, mantendo-a até aos dias de hoje. Passou assim a ter 
uma estrutura de “rés-do-chão e em parte de primeiro andar, 
destinado a indústria com seus escritórios, sala de espera, 
armazéns, zonas de laboração e de exposição, sanitários 
e vestiários e, ainda, um pequeno logradouro, no Monte de 
Trás”65. Em 1985 mudou as suas instalações para um edifício 
totalmente novo e moderno, construído junto à fábrica original 
que passou a servir de armazém. Foram diversas as coleções 
feitas ao longo dos anos, merecendo destaque, a coleção  
primavera/verão de 1966 de fatos de banho femininos, 
fotografada em Cascais no ano anterior, que desencadeou 
um reconhecimento a nível nacional e internacional. Talvez 
por essa visibilidade, foi consecutivamente, durante vários 
anos, até 1974, a empresa responsável pelo desenho e  
fabrico dos fatos de banho para o concurso Miss Portugal.

Lembro-me bem do último ano que desenhamos para a Miss 
Portugal, foi em 1974, depois do 25 de abril. À porta da fábrica 
estavam dezenas de jornalistas.66

Na área desportiva, foram também diversos os clubes equipados 
com artigos fabricados na Friolax, destacando uma parceria 
com a marca desportiva alemã Adidas, onde foram produzidos 
os equipamentos do S. L. Benfica para a época de 1977-78.

Até encerrar portas, em 1998, exportou para mais de 40 países, 
fabricou peças para diversas marcas conhecidas, equipou 
vários atletas e, inclusive, trajou as hospedeiras da TAP, no 
início dos anos 90.

64 Memória Descritiva, Arquiteto Acácio Brochado, Porto, 1972, em AMAP
65 Escritura de doação de partilha em vida por parte de Artur Fernandes de 
Freitas e Beatriz Ribeiro Marques, para os filhos
66 Entrevista a D. Carlota, modelista/estilista da fábrica Friolax entre 1959 e 
1995, 16 de julho de 2020
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4.1.2. O bairro, um dia “do Monte de Trás”, atualmente 
“de Artur de Freitas”, perpetuamente “dos Aflitos”
CT_BAF_52

A história deste núcleo de pequenas habitações foi adquirindo 
diversas versões ao longo do trabalho de pesquisa. Atualmente 
é intitulado de “Bairro de Artur de Freitas”, contudo os relatos 
de quem lá viveu, ou de quem tinha uma relação direta com a 
fábrica, contam que esta pequena colónia tinha sido comprada 
ou construída por uma outra pessoa. 

Antes de receber esta designação, o seu nome oficial era 
dado devido à zona onde estava construído, “Monte de Trás”67, 
contudo, atualmente é ainda conhecido como Bairro dos Aflitos. 
Para entender esta denominação foi necessário recorrer um 
pouco à história de planeamento urbanístico da cidade.

Em 1953, ainda no seguimento da requalificação do Monte 
Latito68 e da nova avenida, começou a ser demolido o Bairro 
de Santa Cruz que, à semelhança da Praça de Santiago, 
continha as casas mais antigas de Guimarães, deixando assim, 
mais uma vez, diversas famílias desalojadas (fig. 33). Como o 
Bairro do Monte de Trás estava a acabar de ser construído, 
e ainda não estava ocupado pelos trabalhadores da fábrica, 
acabou por acolher os habitantes desalojados. Isto fez com 
que durante vários anos este espaço ficasse conhecido como 
o Bairro dos Aflitos, relembrando os moradores “aflitos” que 
viram as suas habitações serem demolidas, e procuraram  
neste recente bairro um teto para viver.

67 Monte de Trás é uma zona pertencente à Freguesia de Oliveira do 
Castelo, atual união de freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião, e 
corresponde a toda área envolvente à antiga fábrica Friolax.
68 “A primeira referência a Monte Latito (Montis Latito), ou seja, Monte Largo, 
data de 951 e surge na doação da vila de Melres ao Mosteiro de Guimarães. 
Anos mais tarde, em janeiro de 959, volta a ser mencionado no testamento 
de Mumadona Dias (Alpe Latito), e de novo em 961 (Monte Latito) e 968 
(Alpe Latito). Monte Latito é, pois, um topónimo usado na Idade Média para 
designar uma área cujos limites não conhecemos, mas na qual se incluía o 
Castelo de Guimarães. Hoje o termo é utilizado para denominar o espaço 
ajardinado que circunda o Castelo, a Igreja de S. Miguel e o Paço dos Duques 
de Bragança. Com cerca de 39,000 m2, serve como espaço de lazer e de 
circulação pedonal entre os três monumentos nacionais.” Disponível em: 
https://pacodosduques.gov.pt/monumentos/monte-latito-jardins. Consultado 
a 8 de outubro de 2020.
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Era eu muito pequena quando vim morar para aqui, a minha 
primeira casa era no Bairro de Santa Cruz, mas foi todo destruído 
para arranjarem o jardim do Paço dos Duques. Os moradores 
vieram quase todos para esta zona, principalmente para o 
Bairro de Artur de Freitas. Quem é dessa altura, vai sempre  
chamar-lhe de Bairro do Aflitos.69

De forma a melhor compreender a história deste pequeno 
bairro foi feita uma investigação profunda, tendo por base a 
identificação de todos os intervenientes na zona do Monte de 
Trás. Foi assim descoberto o projeto de seis habitações “para 
famílias pobres”, nesse mesmo lugar, em nome de Beatriz 
Ribeiro Marques70, casada com Artur Fernandes de Freitas.

O projeto inicial, de 16 de junho de 1952, mostrava a vontade 
da requerente construir um conjunto de seis fogos, no quintal da 
fábrica, sendo que as casas eram destinadas essencialmente a 
operários da mesma. O primeiro desenho do bairro surge com 
uma organização interior diferente do comum. A entrada fazia-
se num corredor, com um quarto para cada lado. Ao fundo, 
entrava-se numa divisão com maiores dimensões destinada à 
cozinha, sendo esta acompanhada por outro quarto, fazendo 

69 Entrevista à D. Maria do Carmo, antiga moradora do atual Bairro Monte de 
Trás, 8 de setembro de 2020
70 Beatriz Ribeiro Marques, nasceu a 1 de dezembro de 1902, em Santa 
Leucádia de Briteiros, Guimarães. Faleceu a 20 de outubro de 1996.

33.
Vista aérea durante a 
requalificação do Monte 
Latito, onde ainda é 
possível identificar o 
Bairro de Santa Cruz, 
também conhecido 
como “Comboio de 
Santa Cruz”, por se tratar 
de uma extensa banda 
de habitações, 1952.
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um total de três quartos iguais. Na parte posterior, existia um 
logradouro comum e cada casa tinha um acesso coberto 
ao compartimento da retrete. Para além disto, o conjunto 
apresentava uma construção simples, sem diferenças de cota, 
algo bastante incoerente num terreno tão acidentado como era 
o que se estava a tratar.

Talvez por isso, a obra iniciou-se seguindo um projeto  
totalmente diferente. Neste, o desenho já seguia a morfologia 
do terreno, dividindo a banda em três grupos de duas casas 
com cotas diferentes. 

O interior dos fogos era igualmente alterado, mostrando agora 
uma estrutura de quatro divisões iguais. Na parte posterior 
mantinha-se o pequeno compartimento da retrete, mas sem 
qualquer tipo de cobertura de acesso.

Estas alterações foram bastante contestadas pelo município, 
por não respeitarem o projeto aprovado inicialmente e por em 
“nada beneficiarem as condições de habitabilidade”71. Apesar 
disto, a obra decorreu de forma normal, até ser concluída, em 
1957. Para melhor entender estas divergências, estes dados 
serão analisados com mais pormenor, no ponto 5.1.

Sendo este casal72, proprietário de grande parte das casas 
e dos terrenos no Monte de Trás e na rua da Arcela, o bairro 
foi rapidamente expandido para poder acomodar mais 
trabalhadores. A construção destas novas habitações não 
consta em qualquer documentação e o primeiro e único dado 
que pode apontar para uma data hipotética são as plantas de 
implantação das intervenções na fábrica, sendo que a primeira, 
onde é possível ver uma silhueta dessas construções, data de 
1961. Desta forma, pressupõe-se que esta expansão tenha 
sido feita de forma clandestina. Para além disto, não existe uma 
regra na construção dos fogos, sendo que a estrutura se molda 
ao espaço disponível. 

 

71 Informação, Câmara Municipal de Guimarães, 1957, AMAP
72 Artur Fernandes de Freitas e Beatriz Ribeiro Marques, casados em 1922
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O bairro passou então a ser constituído por “doze casas, 
sendo uma de rés-do-chão e primeiro andar e as restantes 
apenas de rés-do-chão, com os números um a seis e nove a 
catorze inclusive” e por “duas casas destinadas a arrecadação 
da Fábrica Friolax, com os números sete e oito do Bairro do 
Monte de Trás, no lugar deste nome”73. As casas referidas 
como arrecadação, fazem parte do projeto original, contudo, 
com a expansão da fábrica, a sua proximidade conduziu  
a que estas fossem convertidas em armazém.

Estes tipos de colónias já eram bastante comuns na cidade, 
porém esta destaca-se pela sua morfologia díspar. O terreno 
em forma de corredor liga a rua de S. Dâmaso, onde se localiza 
a fábrica, à rua da Arcela. A diferença de cotas, de cerca de 
10 metros, entre estas duas vias, fez com que o bairro fosse 
construído sobre socalcos, sendo o acesso feito, do lado Norte, 
por uma escadaria íngreme e estreita que passa por baixo de 
um dos edifícios da rua. 

O desenho foi, assim, muito condicionado pela morfologia, 
mostrando-se evidente um eixo ao longo das escadas de 
acesso aos diversos patamares. Neste caso a topografia não 
era nada habitual. Nessa época, tentava-se sempre construir 
os bairros operários em terrenos planos para que a edificação 
fosse o mais barata e simples possível – este exemplo é um 
caso raro por se tratar de uma solução muito mais complexa. 
Para além das escadas que dão acesso aos diversos patamares 
construídos para contornar a topografia do terreno, o bairro é 
constituído apenas por menos de 20 fogos, o que era pouco 
em comparação com os bairros operários da altura, mas que 
certamente, foi condicionado pelo espaço disponível.

Como já referido, dos 14 edifícios, apenas um, no topo, tem 
dois pisos, que funcionam como habitações independentes, 
os restantes são todos de um só pavimento, sendo que dois 
foram convertidos em armazéns da fábrica. As habitações 
estabelecem-se em duas bandas paralelas ao longo do eixo, no 

73 Escritura de doação de partilha em vida por parte de Artur Fernandes de 
Freitas e Beatriz Ribeiro Marques, para os filhos
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entanto, do lado sudoeste os fogos são bastante mais estreitos 
em relação aos seus confrontantes do lado nordeste. 

As diferenças na organização original destes fogos permitem 
a distribuição das casas em cinco grupos distintos (fig. 34). 
Esta organização não segue uma linha cronológica, mas sim a 
numeração dada posteriormente às habitações.

O primeiro conjunto corresponde à casa número 1 e 2. Esta 
primeira (fig. 35), é a única estrutura de dois pisos, contudo, 
sempre foi utilizada como duas habitações independentes.  
O piso superior, de maiores dimensões, conta com cinco 
divisões, sendo que a casa de banho é um pequeno 
compartimento interior no espaço correspondente à cozinha. O 
piso inferior, é constituído por apenas três divisões principais, 
um anexo para arrumos e um compartimento por baixo das 
escadas públicas, correspondente à casa de banho. Sendo a 
casa construída num topo, é a única que conta com três frentes, 
no piso superior, e duas frentes perpendiculares, no piso 
inferior. A casa número dois, apesar de ter apenas um piso, 
é incluída neste mesmo conjunto devido à igual profundidade 
de cerca de 4 metros, partilhando uma cobertura continua 
entre os dois fogos, e por estar separada da casa número 1 
por uma parede meeira. A proximidade dos três vãos aponta 
para que houvesse, originalmente, apenas duas divisões, 
e o anexo exterior existente, corresponde a uma versão  
aumentada do compartimento original da casa de banho.

34.
Vista aérea do bairro 

de Artur de Freitas e da 
antiga fábrica Friolax.

As cores diferenciam os 
quatro grupos de fogos, 
a cor laranja representa 

o edifício fabril.
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O segundo grupo é formado por quatro fogos, dos números 
3 a 6, que se organizam em três patamares diferentes, numa 
configuração 1-2-1. Este conjunto apresenta uma profundidade 
de cerca de 2,50 m, bastante mais reduzida face às restantes 
habitações do bairro. Numa primeira análise, esta disparidade 
nas dimensões do fogo, parece causada pelo edifício industrial 
construído nas traseiras do conjunto. Contudo, o documento 
de implantação da Friolax, de 1961, mostra que este corrente 
já estava construído muito antes desse edificado fabril.  
Desta forma, assume-se que a diferença nas dimensões 
tenha sido causada pelos limites do lote. Já em relação à 
organização interior, todos eram constituídos por três divisões 
idênticas, sendo a entrada feita pelo centro, com a exceção 
da casa n.º 6 em que o vão de entrada se encontra numa 
das extremidades. Outro aspeto que intensifica as diferenças 
dentro do conjunto, é a localização do compartimento da casa 
de banho. Na casa n.º 3 existe uma pequena varanda nas 
traseiras, caraterística única em todo o bairro, que dá acesso 
a um compartimento encaixado no edifício fabril vizinho. A n.º 
4, tem igualmente um compartimento empregado na fábrica, 
contudo o acesso é feito pelo interior do fogo. A casa n.º 5 não 
tem qualquer compartimento extra, pelo que se assume que 
este fosse feito no interior do fogo. Por último, a habitação n.º 
6 usufruiu de um pequeno espaço nos armazéns vizinhos,  
pelo que se entende que seria o local original do wc.74

Do lado oposto, o quarto grupo correspondente ao projeto 
inicial. É composto por seis habitações estritamente iguais, 
onde o interior segue a estrutura típica da Casa da Tabela, 
com uma planta dividida em quatro espaços idênticos. Na 
parte posterior existe originalmente um anexo dedicado à  
retrete e uma pequena área exterior descoberta.

Por último, o quinto grupo é constituído por duas casas com 
uma estrutura bastante irregular, condicionada pelo terreno. A 
sua largura determinadamente mais estreita apenas permite 
uma janela e uma porta no alçado. O interior é igualmente 
quadripartido, mas com divisões mais alongadas. Originalmente 

74 Estas habitações serão analisadas em detalhe, mais tarde, no ponto 6.2.
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também contava com um anexo para a casa de banho e um 
pequeno espaço exterior nas traseiras.75

No geral, este bairro é também caraterizado pela pouca área 
exterior. As habitações que correspondem ao projeto de 1957, 
possuíam uma pequena área junto ao wc, contudo, o resto 
dos fogos não conta com qualquer espaço exterior privado,  
salvo algumas exceções.

Para tentar combater esta escassez, o corredor que se 
estende ao longo do bairro, apesar de público, acabou por ser 
dividido consoante cada habitação. Os moradores foram assim 
apropriando-se de pequenas parcelas do espaço, construído 
vedações e pequenos muros. Atualmente poucas são as 
habitações sem essa pequena entrada exterior independente, 
acentuando a ideia de um corredor que percorre todos os fogos.

Curiosamente, os poucos residentes que tinham o espaço 
exterior privativo nas traseiras, aproveitavam essa pequena 
área junto à retrete para fazer criação de gado suíno.

Apenas em 2012, no ano em que Guimarães defendia o 
título de Capital Europeia da Cultura, foi pedido, por parte da 
antiga junta de freguesia de Oliveira do Castelo, a alteração 
da denominação do bairro para “Bairro de Artur de Freitas”, 
por esta entidade ter sido “o construtor da maior parte das 
casas deste bairro para os trabalhadores da sua indústria, que 
era o 1.º edifício do lado direito, à entrada do bairro”.76 Esta 
iniciativa conduziu a que fosse instalada uma placa toponímica  
num dos acessos ao conjunto habitacional.

75 Esta dupla de fogos será, analisada com mais detalhe no ponto 6.2.
76 Comunicação sobre toponímica no Bairro de Artur de Freitas, Freguesia 
de Oliveira do Castelo, 10 de outubro de 2012. Aprovada pela Câmara 
Municipal no dia 15 do mesmo mês.
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37.
Fotografia do corredor 
que percorre todas as 
habitações. É possível 
diferenciar as casas que 
já sofreram intervenções, 
relativamente às que 
ainda se encontram no 
seu estado original.

36.
No primeiro plano, à 
direita, a casa n.º 2, e 
à esquerda, as casas 
n.º 13 e n.º 14, antes de 
iniciarem as obras de 
requalificação.

35.
Moradia n.º 1, (grupo 1),
a única estrutura, 
de todo o conjunto, 
constituída por dois 
andares independentes.
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4.2. Bairro do Monte Largo
CT_BML_53

Em comparação com o caso anterior, este bairro foi construído 
por um outro industrial vimaranense, Belmiro Mendes de 
Oliveira, entre 1953 e 1955, contudo foi adquirido por Artur de 
Freitas, no final dos anos 60. 

O projeto inicial, de 1953, é constituído por duas bandas de 
habitações que fazem entre si um ângulo de cerca de 80 graus 
e que se diz, popularmente, ter sido construído reutilizando 
as pedras do já referido Bairro de Santa Cruz, demolido na 
zona do Castelo e do Paço dos Duques de Bragança. Dois 
anos mais tarde foram construídas uma escola, duas casas 
dos pobres e uma terceira banda de casas, que se “encosta” 
paralelamente a um dos braços iniciais. A área interior do 
“quarteirão” era rematada pela linha ferroviária Guimarães-Fafe,  
proporcionando ao bairro uma estrutura triangular. 

É evidente uma regra na estrutura destas habitações, 
principalmente em comparação com o Bairro de Artur de Freitas. 
Começando pelos alçados, estes são formados por duas 
janelas e uma porta ao centro, sendo que as únicas variações 
são nos topos. No interior dos fogos a estrutura de planta 
quadripartida de 7x7 m é comum a todas as habitações, fora 
os topos mais uma vez. Um dos aspetos que qualifica bastante 
este núcleo é o espaço exterior privado. Todas as parcelas 
são dotadas de logradouros independentes, que para além 
da zona de retrete e de arrumos ainda permitia a plantação de  
pequenas hortas para consumo próprio. 

O projeto de 1955, para a construção do último bloco de 6  
casas, apresentava melhorias na organização e estruturação  
dos fogos. Os compartimentos interiores eram alterados,  
aumentando o espaço destinado à sala, reduzindo a área da 
cozinha. Isto permitia que os acessos a todos os espaços 
interiores do fogo fossem feitos pela divisão da sala, que 
servia igualmente de entrada, na habitação. No exterior era 
acrescentada uma simples cobertura de acesso ao wc. Ainda 
que muito diminuta, esta reestruturação permitia uma melhor 
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39.
Banda de habitações na 
Rua da Fé.

38.
Banda de habitações na 
Rua dos Mártires.

gestão e habitabilidade do espaço, contudo, isso nunca foi 
seguido e as casas foram construídas seguindo a mesma 
estrutura do resto do bairro.

A área envolvente ao bairro, e toda a cidade, sofreu grandes 
alterações após o Plano Geral de Urbanização de Guimarães de 
1979/82, desenvolvido pelo arquiteto Fernando Távora. A linha 
ferroviária que ligava Guimarães a Fafe, inaugurada em 1907, foi 
encerrada totalmente em 1986, no mesmo ano que Fafe passa 
de vila a cidade. No traçado da ferrovia foi construída a atual 
Circular Urbana, diminuindo o espaço exterior do bairro. Isto fez 
com que as duas casas dos pobres tivessem de ser destruídas, 
e no recinto triangular exterior, que servia de recreio à escola, 
fosse construído outro espaço com o mesmo efeito, bastante 
mais tarde e sem qualquer semelhança estrutural e construtiva.

Este bairro no Monte Largo, adquirido por Artur Fernandes de 
Freitas, no início dos anos 60, serviu também para realojar os 
moradores de um conjunto de habitações que foram destruídas 
para aumentar as instalações da Friolax, no Monte de Trás.
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4.3. Bairro de rendimento imobiliário
CT_BMT_50

Na zona do Monte de Trás, existe ainda, no conjunto da massa 
construída, uma banda de apenas cinco casas operárias 
com a estrutura idêntica aos casos até agora estudados.  
Este pequeno bairro tem as traseiras encostadas à antiga 
Friolax e o topo Oeste associado perpendicularmente ao 
bairro Artur de Freitas. Apesar de aparentar ter uma relação 
com o conjunto industrial77, estas estruturas foram construídas, 
nos anos 50, por um indivíduo sem qualquer relação com a 
indústria. Este, residente na rua da Arcela, decidiu construir 
um bairro nas traseiras da sua habitação para alugar a famílias 
com baixos rendimentos. Contudo, as semelhanças entre os 
bairros estudados são diversas, o que intensifica a ideia de  
uma regra seguida na planificação deste tipo de habitações.

Tal como o antigo Bairro dos Aflitos e toda a área do Monte 
de Trás, pouca ou quase nenhuma informação prevaleceu 
até aos dias de hoje, desta forma, os dados recolhidos são, 
maioritariamente, derivados dos relatos dos habitantes.

Trata-se, assim, de um conjunto de cinco habitações iguais, 
com a exceção do fogo no topo Oeste, que foi recentemente 
expandido. Os alçados seguem o desenho do bairro do Monte 
Largo, com uma porta ao centro e duas janelas, uma de cada 
lado, ao contrário dos alçados das construções vizinhas78, em 
que a porta está geralmente num extremo, seguida de duas 
janelas.

Neste conjunto foi visitada a casa número dois, onde reside o 
Sr. Jerónimo e a sua esposa há mais de 50 anos. Este caso 
é um bom exemplo de um fogo com totais condições de 
habitabilidade, onde apenas se fizeram obras de requalificação 
sem mexer na estrutura. A única intervenção que foi submetida 
em conjunto a todo o bairro, foi na zona das traseiras, onde foram 

77 Dentro do conjunto industrial está-se a incluir a antiga fábrica Friolax 
(novas e velhas instalações), o Bairro de Artur de Freitas e os dois armazéns 
referidos.
78 Bairro de Artur de Freitas
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instaladas infraestruturas sanitárias de qualidade, aumentando 
a área para a casa de banho e criando uma segunda zona de 
entrada, que serve igualmente de expansão da cozinha. Para 
além disto, todas as habitações possuem um pequeno espaço 
exterior coberto, nas traseiras, que assume um papel público, 
mas reservado aos moradores pela existência de um corredor 
que percorre todos os fogos. Este espaço é fechado no 
extremo Oeste pelas traseiras das habitações do outro bairro, 
e no topo Este é encerrado por um portão, construído para  
aumentar a privacidade dos moradores. 

Antes isto era tudo aberto, apenas existiam uns pequenos 
compartimentos para a retrete e este acesso era usado por um 
senhor que vinha tirar o “estrume”. Depois fizeram-se obras 
e construíram-se as casas de banhos e este pequeno hall de 
entrada. Só há poucos anos é que se pôs o portão porque 
havia gente que entrava por este corredor e roubava o que 
os moradores deixavam cá fora, chegaram mesmo a assaltar 
casas.79

A visita a esta habitação provocou-nos um grande efeito de 
surpresa devido à organização da área interior. Todas as 
casas que tínhamos visitado em que a estrutura não tinha sido 
alterada, demonstravam uma acrescida falta de espaço, onde 
as portas, quando existiam, batiam nos móveis e as pessoas 
“atropelavam-se” para passar de uma divisão para a outra. 
Para além disso, no bairro do Monte Largo, existe sempre uma 
expansão da habitação, criando uma nova divisão com maiores 
dimensões, geralmente para cozinha e zona de refeições, e, 
no Bairro de Artur de Freitas, os fogos que não foram alterados 
apresentam ainda grandes problemas de saneamento e de 
higiene, mesmo com algumas intervenções ao longo do tempo.

Neste caso, talvez pelo cuidado e limpeza do fogo, os 
compartimentos eram confortáveis e tinham espaço para tudo 
o que era necessário. Para além disto, a habitação não tinha 
a configuração típica de planta quadripartida; em vez disso, 

79 Entrevista à D. Maria residente no bairro desde a década de 70, 5 de 
setembro de 2020
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o primeiro espaço, destinado à sala, tem a sua profundidade 
aumentada em pouco mais de um metro, retirando espaço 
à cozinha e permitindo que se aceda aos dois quartos pela 
sala. Esta pequena diferença de medidas faz com que esta 
divisão tenha um espaço mais organizado, essencial para uma  
zona que também serve de entrada na habitação. 

A falta de espaço é mais notória na cozinha, não só pelo facto 
de ser mais pequena que o resto das divisões, mas também 
por servir de zona de refeições, onde cabe apenas uma mesa 
para duas pessoas. O pequeno espaço construído de acesso 
à casa de banho serve, como já referimos, de expansão 
desta zona, sendo que no caso visitado não existe espaço 
na divisão para acomodar um frigorífico, pelo que este se 
encontra nessa nova área. Ao contrário disto, os dois quartos, 
idênticos, tem espaço suficiente para uma cama de casal e um 
roupeiro grande. O primeiro abre-se diretamente para a frente 
pública das habitações, já o segundo tem uma janela para  
as traseiras mais reservadas.

Apenas foi visitada esta habitação, contudo o morador afirmou 
que a maior intervenção, onde houve um melhoramento 
significativo das instalações sanitárias, da cobertura e do 
espaço das traseiras, foi feito a todo o conjunto habitacional, 
pelo que não há grandes distinções entre os fogos, apenas 
na última habitação. Neste caso, como o corrente acaba num 
espaço sem saída, os moradores desta casa, que remata o 
conjunto, tiveram a possibilidade de aumentar a habitação para 
o pátio exterior, alterando por completo a fisionomia do fogo.80

A estrutura das habitações, para além de beneficiar bastante 
a vivência do fogo, é um ponto importante por se tratar de 
uma organização idêntica ao projeto do Bairro do Monte 
Largo. Relembrando que esse mesmo projeto não foi seguido 
e as habitações foram construídas com as 4 divisões iguais. 
A isto acrescentamos o facto do pequeno hall de entrada nas 
traseiras, que foi construído posteriormente, estar desenhado 

80 Testemunho da D. Clara, moradora do atual Bairro do Monte de Trás, 8 
de setembro de 2020
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no local onde no projeto do Monte Largo era imposta uma 
cobertura para o acesso à retrete, o que leva a querer que este 
corrente de 5 habitações foi construído, seguindo o desenho 
desse projeto. 

No que diz respeito à sua localização, já foi referida a 
incoerência entre a construção deste conjunto e todos os outros 
equipamentos e habitações que se foram construindo em redor. 
Toda a informação foi fornecida através dos testemunhos dos 
residentes do bairro e das pessoas que vivem na zona, sendo 
que não existe quaisquer dados do conjunto habitacional. Desta 
forma, sabe-se apenas que este foi construído nas traseiras 
da casa do proprietário, à data, e que o acesso era feito 
pela rua oposta, onde antes existia um prédio de habitações.  
Este prédio, como já foi afirmado, foi comprado e demolido por 
Artur de Freitas para aumentar a fábrica Friolax. Os habitantes 
dessas casas foram realojados no Monte Largo, que já  
pertencia ao industrial na altura. 

A total desconexão com a indústria, coloca este conjunto 
numa classificação de rendimento imobiliário, atividade 
bastante comum na classe média-baixa. Contudo, passado 
pouco tempo, foi vendido a um outro sujeito que nada tem a 
ver com os casos estudados. Desta forma, nunca pertenceu 
ao conjunto fabril, permanecendo naquele local, quase interior,  
completamente independente dos demais.

Em 2012, à data da restruturação toponímica, este adotou o 
anterior nome do Bairro de Artur de Freitas, passando-se a 
intitular de Bairro do Monte de Trás.

40.
Fotografia do conjunto.
A frente das habitações 
é pública, contudo 
apresenta um carácter 
bastante restrito.
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41.
Conjunto ainda em 
construção, 1934.

4.4. Bairro Municipal para famílias pobres
CT_BMA_31 / CT_BMA_53

O Bairro da Arcela, a poucos metros do Bairro de Artur de Freitas 
e do exemplo anterior, é a referência municipal de intervenção 
pública habitacional. Como foi referido no subcapítulo 3.5., 
este conjunto foi construído em duas fases, e estas duas foram 
igualmente fundamentadas em intervenções urbanísticas da 
cidade, desalojando diversas famílias que precisavam de um 
novo teto para viver.

O projeto inicial de 1931, incluído no Regime das Casas 
Económicas de 1928, era constituído por 30 habitações de 
um só piso. Os fogos eram formados por quatro divisões e 
um anexo para a retrete, fora os topos que usufruíam de uma 
área maior, e por isso, permitia ter a organização de cinco  
compartimentos interiores.

Comparativamente com os casos de estudo, existe uma grande 
relação estrutural entre os exemplos, com a diferença que este 
projeto é 20 anos mais novo. 

No final dos anos 40, é iniciado o concurso para a expansão 
do bairro. Este contou com várias versões que foram negadas 
até se iniciar a intervenção, em meados dos anos 50, ao 
mesmo tempo que eram concluídas as construções dos bairros  
privados acima referidos.
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O primeiro projeto foi apresentado pela Direção dos Serviços de 
Urbanização do Norte (D.S.U.N.), e é lançado no primeiro dia de 
março de 1946: “refere-se à ampliação do Bairro Municipal da 
Arcela, na cidade de Guimarães, destinado às classes pobres, 
e compreende a construção de 42 moradias, sendo 36 do tipo 
A (2 quartos) e 6 do tipo B (3 quartos)”81. Este é alterado logo no 
mês seguinte, a 29 de abril, para a construção de 50 moradias, 
sendo 40 do tipo A (2 quartos) e 10 do tipo B (3 quartos).

Este projeto seguia a mesma linguagem do projeto original, 
sendo a tipologia A referente ao fogo de 4 divisões mais retrete, 
e a B aos fogos com mais área, com 5 divisões interiores mais 
o anexo exterior de casa da banho. As paredes exteriores 
seriam de alvenaria de “perpeanho desfalhado de 0,30m”, as 
guardas dos pátios em “alvenaria rústica de perpeanho de 
0,22m”, as paredes meeiras das moradias iguais às exteriores 
de modo a “servirem de apoio ao madeiramento do telhado” Já 
as paredes interiores seriam de “alvenaria de tijolo vasado de  
0,23m x 0,11m x 0,06m”.
O betão surgia de forma muito singela, servindo apenas de 
“apoio ao saco da chaminé construído em tijolo”.
A cobertura era de “telha tipo ‘Marselha’, com beiral à  
portuguesa, sendo a estrutura de apoio em madeira de pinho 
carbonilado”.
O pavimento, comum à sala e aos quartos, era revestido de 
“soalho de pinho à inglesa”, já a cozinha e a casa de banho 
era de betonilha. O exterior era de lajeado rústico e os rodapés 
eram de “igual natureza dos pavimentos respetivos”.
A porta de entrada seria de “madeira de castanho com 0,04m”, 
com uma grade de ferro a proteger um envidraçado. Todos os 
caixilhos exteriores seriam pincelados com óleo fervido.
No interior, os tetos eram em madeira de pinho e as paredes 
rebocadas com argamassa. As portas de “madeira de pinho 
de 0,03m”, “enceradas depois de devidamente pintadas a 
cabonilo”.
Neste caso, as instalações sanitárias já contavam com “uma 
bacia de w.c. “turca”, um lavatório em louça sanitária, e um 
chuveiro em metal”. A cozinha era também equipada com um 

81 Descrição Geral dos Trabalhos, D.S.U.N., 1946, AMAP
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lava-louças.
As infraestruturas eram de qualidade, contando com 
abastecimento de água, rede de esgotos, “uma lâmpada em 
cada dependência (...) e uma tomada de corrente na sala de 
jantar e estar”.82

Sem razão evidente, o projeto é revogado e só quatro anos 
mais tarde, em março de 1950, volta a ser lançado um novo 
programa, por parte da Câmara Municipal, limitado “por 
convite, (...) a empreiteiros de reconhecida competência”83, 
segundo o título de “Concurso limitado para a adjudicação 
da empreitada de “Construção de 65 casas para as classes  
pobres no Bairro da Arcela.””

Desta vez, o projeto tomava uma maior dimensão, numa 
época em que havia “uma grande necessidade de casas de 
habitação para as classes pobres, na cidade de Guimarães”. 
Desta forma, o projeto era feito em comparticipação com o 
Estado, planeando a construção de “61 moradias, de dois tipos 
diferentes, sendo 49 do tipo A e 12 do tipo B, e mais 4 iguais às  
já construídas naquele bairro, perfazendo o total de 65”.84

A grande alteração em relação projeto inicial, para além do 
maior número de habitações, era a implementação de casas 
de dois pisos, tal como se pode verificar na descrição do  
seguinte projeto: 

As casas do tipo A são de dois pavimentos, sendo a superfície 
interior de cada pavimento de 4,0 x 5,6 m.
No rés-do-chão, à frente, foi prevista apenas uma divisão com 
2,5 x 4,0 m, destinada a sala de mesa e onde, em caso de 
necessidade, por meio de uma simples divisão, se poderá fazer 
um quarto de cama, independente, visto que, além da porta 
de entrada e da de comunicação com a cozinha, há mais uma 
janela. Na parte posterior fica a cozinha com 3,0 x 3,10 m.

82 Eng. Manuel Sá Carneiro, Direção Geral de Trabalhos, Porto, D.S.U.N., 29 
de abril de 1946, AMAP
83 Memorial, Repartição de Engenharia, Câmara Municipal de Guimarães, 
março de 1950, AMAP
84 Memórias Descritivas, Câmara Municipal de Guimarães, março de 1950, 
AMAP
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Daqui partem as escadas de acesso ao primeiro andar onde 
haverá, também, duas divisões, independentemente, destinadas 
a quartos de cama, uma para a frente, com 2,5 x 4,0 m e outra 
nas traseiras, com 3,0 x 3,10 m.
Exteriormente, no quintal, será construída a retrete, de fossa 
fixa.
O vão das escadas será aproveitado para a instalação de um 
lavabo e um chuveiro quando se fizer a distribuição de água e 
o saneamento daquela zona da cidade.
A luz elétrica também aguardará igual oportunidade.
O rés-do-chão terá de altura entre vigamentos, 2,40 m e o 
primeiro andar terá 2,25 m. Junto às paredes principais e 3,0 m 
nas paredes divisórias.
As casas do tipo B são de um só pavimento, sendo a superfície 
interior de 6,80 x 5,60 m.
Neste tipo de moradia, a metade da frente é dividida em 3 
aposentos (sala de jantar, arrumos e quarto) e outra metade em 
cozinha e dois quartos.
A divisão que hoje é considerada para arrumos, será no futuro, 
o quarto de banho quando houver distribuição de águas e 
saneamento. Para já a w.c. é exterior, no quintal.
Como as do tipo A também não ficam desde já com instalação 
elétrica.85

As casas eram construídas, seguindo a mesma composição 
e usando os materiais do projeto de 1946, estimando-se um 
custo total de 1.500.000 escudos. Contudo, parece haver 
um retrocesso, pelo menos no discurso, relativamente à 
instalação de serviços, isto é, enquanto no projeto de 1946, 
se incluía uma casa de banho completa, um lava-louças na 
cozinha, abastecimento de água, rede de esgotos e instalação 
elétrica, na descrição do plano de 1950, todos estes serviços 
surgem apenas como intervenções futuras, sem que sejam 
incluídas à data de construção. Talvez por isso, ou por outras  
razões, este projeto foi igualmente negado.

85 Memórias Descritivas, Câmara Municipal de Guimarães, março de 1950, 
AMAP
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Dois anos mais tarde, a 29 de fevereiro, a Repartição de 
Engenharia dos Paços do Concelho de Guimarães, iniciou o 
“estudo da implantação de 22 casas para as classes pobres no 
Bairro d’Arcela, de acordo com as instruções vindas da Direção 
Geral dos Serviços de Urbanização (D.G.S.U.)”.86 

Por consequência, é apresentado a 25 de abril do mesmo ano, 
dois exemplares do projeto, sendo o tipo MU/19, de um piso 
com três quartos, e o tipo MU/11, com dois quartos organizado 
em dois pavimentos. 

Este planeamento foi totalmente elaborado pela D.G.S.U.87, sem 
qualquer intervenção por parte da Câmara, principalmente pelo 
facto de haver “falta de pessoal técnico”. Neste projeto eram 
apresentadas habitações completamente diferentes do que até 
então se tinha projetado para aquele bairro, principalmente nas 
estruturas do tipo MU/11 que eram constituídas por conjuntos 
habitacionais plurifamiliares, com dois fogos no piso térreo e 
dois fogos idênticos no piso superior. Para além disto, é notória 
a diferença na qualidade dos alçados e no desenho dos 
compartimentos interiores, principalmente das casas de banho. 

86 Oficio nº 271-S, Câmara Municipal de Guimarães, 29 de fevereiro de 
1952, AMAP
87 “Direcção‐Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU), criada através 
do Decreto‐Lei no 34.337, de 27 de Dezembro de 1944, encontrando‐se 
integrada no Ministério das Obras Públicas e Comunicações. Neste sentido, 
a DGSU passa a ter como competências a promoção, orientação e controlo 
dos estudos de planeamento urbanístico no Continente e Ilhas Adjacentes. 
A sua actuação basear‐se‐á em dois aspectos fundamentais: 1) o da 
intervenção técnica, abrangendo o estudo de projectos, a sua aprovação e 
fiscalização dos trabalhos deles decorrentes; 2) a própria comparticipação 
financeira. 
Para esta Direcção‐Geral transitaram os serviços competentes que se 
encontravam integrados na Direcção dos Melhoramentos Rurais e na 
Secção de Arruamentos da Junta Autónoma de Estradas, na Secção de 
Melhoramentos de Águas e Saneamento da Direcção‐Geral dos Serviços 
Hidráulicos, e na Secção de Melhoramentos Urbanos da Direcção‐Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. 
De acordo com este Decreto‐Lei, em termos de estrutura orgânica, nos 
seus serviços centrais, a DGSU compreendeu as repartições de estudos de 
urbanização, de abastecimentos de água e saneamento, de melhoramentos 
urbanos, de melhoramentos rurais, e ainda uma secção de expediente geral, 
contabilidade, estatística e arquivo. Como serviços externos, a DGSU detinha 
quatro direcções, com as suas sedes no Porto, Coimbra, Lisboa e Évora.”. 
In, DINIZ, Maria Joana, Arquivo Histórico do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2015, p. 2
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Este plano ficou suspenso até que, a 16 de abril do ano 
seguinte, a autarquia volta a comunicar a urgente necessidade 
de construir a expansão do bairro. A cidade estava a enfrentar 
diversas intervenções urbanísticas, tornando-se estritamente 
imprescindível realojar habitantes que viam as suas casas 
serem demolidas. Para tal, a Câmara adquiriu mais terrenos 
na área prevista de intervenção e foi revisto o plano parcial 
apresentado pela D.G.S.U., no ano anterior.

42.
Alçado de habitação 
plurifamiliar tipo MU/11.
D.G.S.U., 1952.

43.
Planta piso 1 de 
habitação plurifamiliar 
tipo MU/11.
D.G.S.U., 1952.

44.
Planta r/c de habitação 
plurifamiliar tipo MU/11.
D.G.S.U., 1952.
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No ano que se seguiu, é lançado novo concurso para expandir o 
Bairro Municipal. Este propunha a empreitada de construção de 
mais 32 moradias (16 blocos), dando preferência a construções 
de um só piso, “visto ser este tipo o que está mais de harmonia 
com a índole das famílias pobres a que as mesmas casas 
se destinam, porquanto é dada a possibilidade ao agregado 
familiar de viver com uma certa independência, debaixo das 
mesmas telhas, evitando-se assim a forçada ligação, que 
quase sempre acarreta grandes inconvenientes, com as 
famílias que vivam no mesmo prédio e até os incómodos que 
os inquilinos do segundo piso, muitas vezes involuntariamente,  
ocasionam aos do primeiro”.88

Esta condição é mais tarde alterada, possibilitando a 
construção de “um só piso, podendo, no entanto, admitir-
se também a construção de casas de dois pisos para um só 
inquilino”.89 Acentuando, mais uma vez, que as casas deveriam 
ser independentes, sem que houvesse duas famílias a partilhar  
o mesmo teto. 

Com estas exigências, a Direção Geral de Serviços de 
Melhoramentos Urbanos, com sede em Braga, demonstra a 
impossibilidade da construção desta quantidade de moradias 
nos terrenos pretendidos, pelo que impôs que, para se manter o 
projeto, era necessário alargar a área de intervenção, passando 
a responsabilidade para o município de adquirir os terrenos 
vizinhos.

Passados cerca de 7 anos após o primeiro concurso de 
expansão, as obras iniciaram-se, seguindo um plano de casas 
de um só piso, onde as habitações variavam entre dois ou 
três quartos. Estas ficaram concluídas em meados de 1955, 
contudo as obras no bairro, incluindo “pavimentação, rede de 
drenagem de águas domésticas e pluviais” e abastecimento 
elétrico, prevaleceram até 1958.

88 Dr. Augusto Ferreira da Cunha, Presidente da Câmara de Guimarães, 
informação dirigida à Direção Geral dos Serviços de Urbanização de Lisboa, 
Guimarães, 21 de maio de 1953, AMAP
89 Chefe da Secretaria da Câmara, Ofício da Direção dos Serviços de 
Melhoramentos Urbanos, Guimarães, 15 de junho de 1953, AMAP
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Atualmente, sob o nome de Bairro Leão XIII, este conjunto 
apresenta algumas alterações aos projetos originais. São 
poucos os fogos referentes ao plano inicial de 1931, que não 
foram totalmente modificados. Grande parte expandiu as 
instalações para os logradouros nas traseiras, tal como se fez 
no bairro do Monte Largo, e cerca de um terço construiu um 
piso superior, deixando o piso térreo para os espaços comuns.

Já as habitações construídas no plano de expansão,  
encontram-se, no geral, idênticas ao estado original, sem 
grandes alterações. A única modificação visível, nas construções 
em que a topografia assim o permitiu, foi a instalação de  
uma garagem no lugar do quintal lateral. Esta conservação  
deve-se principalmente ao facto dos fogos terem sido 
construídos com áreas mais agradáveis e, sobretudo, com 
instalações sanitárias de melhor qualidade.

45.
Moradia com expansão 
vertical.
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CASAS
DA TABELA5
“Os proprietários e arquitetos sabem muito bem... se os seus 
edifícios se destinam a milionários ou proletários. É muito raro 
que se enganem quanto ao destino das suas casas e não as 
acomodem às necessidades e aos recursos da clientela de 
quem devem contar.” (P. Planat)
Sob esta assertiva de 1903, já encontramos a persistente 
tendência dos arquitetos de pensarem que se podem colocar 
no lugar do habitante. Esta competência só é obviamente válida 
quando projetam para a sua classe e entram numa espécie 
de comodidade geral da habitação, tacitamente codificada 
e reconhecida. Para os “proletários”, por outro lado, pode-se 
duvidar da obviedade da adequação às necessidades.90

Christian Moley
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A partir deste ponto os casos de estudo vão ser expostos 
como um grupo de habitações, com diversas diferenças e 
semelhanças, que constituem um conjunto denominado Casas 
da Tabela.90

O nome Casas da Tabela surge com um propósito, uma 
estruturação, que é visível no grosso das habitações operárias 
espalhadas pelos bairros da região.

Da palavra “tabela” podem retirar-se duas referências: a  
primeira, e mais clara, é a estrutura quadriculada ou  
quadripartida que, em conjunto com a repetição ao longo de 
uma banda, remete para um desenho semelhante a uma tabela; 
já a segunda, mais hipotética, remete para uma tabela de regras 
e normas que eram seguidas na construção destes edifícios. 

São casas bastante simples e com uma estrutura que se 
repete simultaneamente pelos diversos bairros, existe uma 
regra clara como se os construtores seguissem uma tabela de  
medidas, materiais e custos.91

Para o estudo destes dois casos específicos foi recolhido o 
máximo de informação e documentação disponível. Contudo, 
ao longo da história, muita da informação se perdeu ou 
danificou. Como já referido, no início do séc. XX, começou-se 
a projetar um novo edifício para acolher os serviços da Câmara 
Municipal, que até então funcionavam num edifício com 
construção iniciada no reinado de D. João I, séc. XIV. Como o 
projeto teve diversos sobressaltos, acabando por ser totalmente 
destruído, alguns serviços, incluindo o Arquivo Municipal, 
mudaram as suas instalações para um edifício temporário no 
Largo Martins Sarmento, popularmente conhecido por Jardim 
do Carmo. No início dos anos 70, um grande incêndio destruiu 
diversos documentos guardados neste edifício, pelo que parte 
integrante dos registos ficou destruída ou foi distribuída por 
outras instituições da cidade, acabando por se perder.

90 MOLEY, Christian, L’ Architecture du logement: culture et logiques d’ une 
norme héritée, Paris: Anthropos, 1998, (tradução do autor)
91 Conversa com o Arq. António Gradim, 5 de outubro de 2019
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5.1. A diferença entre o projeto e a obra construída

Antes de darmos continuidade à nossa dissertação, apraz-nos 
deixar a definição de uma das organizações analisadas:

[...] compondo-se cada moradia de 4 divisões, retrete e um 
anexo destinado a galinheiro.
As casas terão um só piso e serão construídas de alvenaria 
de pedra de perpeanho com 0,22 de espessura. As paredes 
divisórias serão construídas de alvenaria de tijolo com 0,10 de 
espessura antes de rebocadas.
A madeira a empregar na cobertura será de eucalipto.
As esquadrias exteriores serão de madeira de castanho e toda 
a carpintaria de limpo interior será de pinho nacional. A telha a 
empregar será do tipo marselha.
O interior será emboçado e rebocado com argamassa hidráulica. 
Todas as madeiras serão pintadas com tinta de óleo.
A instalação de água e luz serão executadas de harmonia com 
os respetivos regulamentos em vigor.92

Os dois casos de estudo datam a sua construção no 
início dos anos 50. Em agosto de 1951 foi implementado o 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (R.G.E.U.) que 
na sua essência, expunha e regularizava certos parâmetros 
das atividades de construção de obras particulares, de 
modo a melhorar a qualidade das construções e combater os 
problemas de higiene e salubridade. Isto não significa que, 
anteriormente a esta regularização, a construção civil fosse 
uma atividade livre sem regulamentos, sendo que já o Código 
Administrativo, aprovado pelo decreto-lei 31.095, de 31 de 
dezembro de 1940, previa a existência de licenciamentos, 
competindo às “câmaras conceder as licenças para edificação, 
reedificação ou quaisquer outras obras em terrenos confinantes 
com ruas ou outros lugares públicos sujeitos à jurisdição  
municipal ou paroquial, e aprovar os respetivos projetos”93.

Estas regulamentações eram seguidas de forma mais rígida   

92 Memória Descritiva, Eng. Hélder de Lemos Rocha, 1955, AMAP
93 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proc. 0657/08, 2009
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pelas intervenções estatais. Contudo, nestes bairros de 
promoção privada, tais regulamentos não foram seguidos 
rigorosamente, principalmente no que diz respeito às instalações 
sanitárias, que à data, não apresentavam quaisquer cuidados 
de higiene. 

Relativamente ao Bairro de Artur de Freitas, existe informação 
concreta de apenas uma parte do conjunto, deixando a análise 
do restante com um caráter mais hipotético. Para além disso, 
os testemunhos das pessoas que tiveram relações com este 
conjunto sugerem que as obras de expansão devem ter sido 
feitas clandestinamente, o que corrobora com a constatação 
de ausência documental e, nesse âmbito, poderem ter sido 
executadas alterações à margem da lei, sem quaisquer  
vistorias por parte da autarquia.

Desta forma, o projeto de 16 de junho de 1952, destina-se à 
construção “dum grupo de (seis) casas dum só pavimento 
que a requerente destina a alugar às classes pobres, sendo 
localizada em terrenos do quintal, não visíveis da via pública e 
bem expostas ao sol, sendo a fachada voltada a Nascente”.94  
As habitações eram projetadas todas ao mesmo nível, sem 
escadas nem patamares, “confrontado por todos os lados com 
terrenos da requerente”95. No interior existia um corredor, quatro 
divisões, sendo três iguais e uma maior destinada à cozinha. O 
wc era feito no exterior com uma cobertura de acesso (fig. 46).

A licença para habitação foi apenas pedida em 1956, contudo 
é negada por não se ter construído seguindo o projeto de 1952.

A 14 de janeiro de 1957 é apresentado o projeto retificado, 
correspondente, em parte, à atualidade. Este é desenhado 
segundo a típica estrutura da Casa da Tabela, com 4 divisões 
iguais e um wc exterior sem acesso coberto. O conjunto era 
dividido em três grupos que assentavam em três plataformas 
com cotas diferentes, que combatiam a morfologia do terreno.

94 Memória Justificativa, Hélder Raul de Lemos Rocha, engenheiro civil, 
1952, AMAP
95 Requerimento para licença de habitação, Beatriz Ribeiro Marques, 1956, 
AMAP
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46.
Projeto de 1952. 

Destaca-se a construção 
do conjunto em terreno 
plano e a organização 
do interior, constituído 
por um corredor, três 

quartos e uma divisão 
comum, destinada à 

cozinha e à sala. 

47.
Projeto de 1957.

Destaca-se a 
construção do conjunto 

a diferentes cotas e a 
organização do interior 

do fogo, constituído 
por um quatro divisões 
idênticas, sendo duas 

delas quartos, uma 
sala e uma cozinha. 

Identifica-se ainda 
a exigência de um 
acesso coberto ao 
compartimento da 
retrete, que nunca 
chegou a ser feito.
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Estas alterações foram bastante contestadas por se considerar 
que o novo projeto, em comparação com o original, piorava 
“as condições de habitabilidade, já aliás de condenar quanto à 
sua localização. Assim os wc deixaram de ter acesso abrigado, 
como se previa, e os aposentos ficaram com a área ainda mais 
reduzida, pois as casas do projeto primitivo tinham para os 
quatro aposentos 43,50 m2 e o das alterações apenas 36,50 
m2. Como as alterações introduzidas em nada beneficiaram 
as condições de habitabilidade, apenas houve interesse em 
melhorar o aspeto económico reduzindo a área de construção, 
afigura-se que a legalização das alterações implica por parte 
do proprietário manter-se, pelo menos, as áreas aprovadas dos 
aposentos, assim como o acesso abrigado aos wc”.96

Contudo, a obra foi decorrendo dentro da normalidade, 
justificando-se que o projeto inicial é anterior à entrada em vigor 
do R.G.E.U. e, por isso, como se tratava de casas para famílias 
pobres, não se justificavam as alterações exigidas. É de realçar 
que este regulamento foi apresentado a 7 de agosto de 1951, 
o projeto de 1952 foi aprovado sem qualquer contraindicação, 
apenas o novo projeto de 1957 é que foi contestado, pelo 
que se torna incoerente justificar que o projeto primitivo é  
anterior à entrada do regulamento.

O último dado referente a esse conjunto de 6 casas é a  
repartição de obras de 7 de maio de 1957, comunicando que a 
obra está interrompida e apenas falta colocar a telha. Assume-
se assim que as habitações tenham ficado concluídas pouco 
depois, sem que se tenha feita qualquer uma das alterações 
exigidas.

No que concerne ao Bairro do Monte Largo, os dados 
arquivísticos mostram uma realidade bastante idêntica à 
retratada em cima. Assim, o projeto para a terceira banda de 
habitações, que reflete o resto do bairro, foi apresentado com 
certas alterações que, de forma muito rudimentar e pouco 
pensada, melhoravam a habitabilidade do fogo e seguiam o 
regulamento imposto pelo R.G.E.U.

96 Informação, Câmara Municipal de Guimarães, 1957, AMAP
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Tais melhorias passavam pelo aumento da divisão dedicada 
à zona de estar e de refeições, em certa de 1 metro de 
profundidade, reduzindo a área da cozinha, e à construção de 
uma cobertura no logradouro que permitia um melhor acesso à 
unidade sanitária. 

Apesar de este ser o projeto licenciado, nunca foi posto 
em prática, sendo que as habitações mantiveram a planta 
quadripartida com 4 divisões iguais e sem qualquer cobertura 
no acesso aos anexos exteriores, tal como no Bairro de Artur de 
Freitas.

No processo da obra constam, ainda, diversas denúncias 
e avisos deste incumprimento que são justificadas pelo 
proprietário, na altura Belmiro Mendes de Oliveira, por “tratar-
se de moradias para classes pobres (...) embora as dimensões 
previstas se notarem fora do prescrito R.G.E.U. por se tratar de 
casas para rendas baratas”.97

O desfecho foi idêntico ao primeiro caso de estudo, sendo que 
as alterações nunca foram feitas e as habitações mantiveram a 
estrutura presente nas outras casas do bairro. 

97 Memória Descritiva, José Matos, construtor civil, 14 de janeiro de 1956, 
AMAP
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49.
Projeto retificado em 
1956, retornando a 
organização de quatro 
divisões idênticas (2+2).

48.
Projeto de 1955.
É de notar uma maior 
área para a sala, que 
consequentemente, 
permite o acesso direto 
a todos as divisões 
interiores do fogo. 
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5.2. Insalubridade ou preconceito?

Este estudo demonstra, claramente, a simplicidade estrutural e 
material presente nestes núcleos. Contudo, apesar da história 
local referenciar estes espaços pela falta de higiene, fracas 
condições e insalubridade, os relatos dos antigos moradores 
contam uma história diferente e bastante mais razoável.

Relativamente ao Bairro de Artur de Freitas, o testemunho de 
uma antiga modelista da fábrica, habitante do bairro entre 1963 
e 1971, caraterizou estas habitações como espaços com tudo 
o que era necessário e com condições suficientes para acolher 
e criar os filhos. Frisou, ainda, que durante a sua estadia, o 
proprietário das habitações, teve uma presença constante no 
quotidiano dos habitantes, ajustando os fogos conforme as 
necessidades, e principalmente consoante o tamanho das 
famílias destes trabalhadores. Neste caso específico, a operária 
tinha quatro filhos pequenos, sendo que dois nasceram durante 
a sua estadia no bairro, e o fogo foi ajustado, modificando a 
configuração das divisões para poder acomodar mais gente.

No Bairro do Monte Largo os testemunhos são idênticos. Numa 
conversa com um dos moradores que já reside no bairro há 
mais de 60 anos, foi possível traçar a história desta colónia de 
39 casas, desde a construção, a mudança de proprietários e as 
intervenções que sofreu. Mais uma vez foi referenciado o Bairro 
de Santa Cruz. O entrevistado Miguel Couto, afirma que as duas 
primeiras bandas foram construídas com a pedra do destruído 
bairro e que a casa da esquina, diferente das demais, foi quase 
como transportada do seu local original. Este morador viveu 
durante vários anos na casa n.º 1 com os pais, operários da 
fábrica de curtumes de Belmiro Mendes de Oliveira. Mais tarde 
mudou-se para o fogo n.º 13, onde começou a criar a sua família 
e a fazer algumas intervenções. Sendo dos primeiros habitantes 
do bairro, vivenciou estes espaços com as suas caraterísticas 
originais e afirma que, quando foi construído, as casas tinham 
as condições necessárias, o grande problema era sempre a 
zona da retrete que proporcionava mau estar aos habitantes e 
que foi a primeira alteração a ser feita pelos moradores.
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5.3. Proposta (recusada) de melhoramento do bairro

Para além de ajudar os habitantes a modificar as divisões 
existentes, Artur de Freitas, propôs, em 1969, a requalificação 
da zona exterior do Bairro do Monte Largo, com a inclusão 
de um sistema de drenagem de esgotos e águas pluviais e o 
loteamento para construção de uma quarta banda de 6 fogos 
no interior do quarteirão.

- 1.ª Pavimentação a cubos da zona pública a criar com calçada 
a fiada de 1ª qualidade assente sobre macadame de fundação 
com 0,12m de espessura, depois de recalque, a almofada de 
areia com 0,06m de espessura; 
- 2.ª Construir, com pelo menos 1,20 m de altura, muro de 
vedação com a via férrea; 
- 3.ª Estabelecer a rede de drenagem de esgotos domésticos e 
águas pluviais; 
- 4.ª Estabelecer os pontos de luz para iluminação pública, a 
indicar pela firma concessionaria, permitindo a Câmara a sua 
ligação à rede pública.98

O interior do quarteirão, entre as habitações e a linha de ferro, 
era qualificado como “monteiro de lixo” apresentando um aspeto 
“desagradável e antihigiénico”99. Os moradores caraterizavam-
no também como um lamaçal, devido ao solo de terra batida, 
que se tornava intransitável nos dias de chuva. 

Com o projeto de loteamento para a construção de 6 novas 
moradias foi necessário tratar toda esta área, tal como era 
imposto pelo R.G.E.U.:

- Nenhuma edificação poderá ser construída ou reconstruída 
em terreno que não seja reconhecidamente salubre ou sujeito 
previamente as necessárias obras de saneamento. 
- Em terrenos alagadiços ou húmidos a construção ou 
reconstrução de qualquer edificação deverá ser precedida das 

98 Loteamento Urbano, Concessão de Alvará, Câmara Municipal de 
Guimarães, 1970, AMAP
99 Memória Descritiva e justificativa, 1969, AMAP
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obras necessárias para o enxugar e desviar as águas pluviais, 
de modo que o prédio venha a ficar preservado de toda a 
humidade. 
- Em terrenos onde se tenham feito depósitos ou despejos de 
imundícies ou de águas sujas provenientes de usos domésticos 
ou de indústrias nocivas à saúde não poderá executar-se 
qualquer construção sem previamente se proceder à limpeza e 
beneficiação completas do mesmo terreno.100

Desta forma foi proposta a demolição de uma das habitações 
originais para permitir uma maior fluidez ao bairro, abrindo 
uma terceira entrada “para acesso mais franco ao local de 
maneira a possibilitar o melhor funcionamento geral da unidade 
habitacional”101. Foi também proposta a construção de uma 
fossa cética para a recolha dos resíduos domésticos, por não 
existir rede pública de esgoto, e a pavimentação da zona 
pública.

Relativamente ao conjunto de 6 novos fogos, estes expunham 
melhorias significativas em relação aos originais, onde era 
apresentada uma estrutura que incluía uma casa de banho 
interior, um redesenho das divisões, sistemas de ventilação e 
“caixas de visita” para a condução de esgotos.

O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Ministério das Obras 
Públicas, em 1969, referindo como tratar-se do “aproveitamento 
de um terreno junto de um bairro de 40 habitações que reunirão 
condições de higiene e conforto e que darão um arranjo mais 
agradável ao aspecto do aglomerado”102. O material para a 
obra foi deslocado para o terreno, contudo, segundo os relatos 
dos habitantes, a construção foi interrompida pela companhia 
de caminhos de ferro que não permitiu o desenrolar da obra 
devido à proximidade à linha férrea, “ainda eram os comboios 
a carvão e tinham medo que incendiasse as casas”103. É de 

100 R.G.E.U. – Condições especiais relativas à salubridade das edificações 
e dos terrenos de construção. Capítulo I - Artigos 53 a 55
101 Memória Descritiva e justificativa, 1970, AMAP
102 Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 
da Câmara Municipal, 1969, AMAP
103 Entrevista a Sr. Miguel Couto, habitante do Bairro do Monte Largo, 11 
de outubro de 2019
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salientar que estas habitações foram projetadas a uma igual 
distância comparativamente aos edifícios já existentes. Esta 
interrupção provocou a desistência da obra por parte de Artur de 
Freitas, que se encontrava com problemas de saúde, acabando 
por falecer em 1977. O projeto acabou por ser abandonado, 
no início dos anos 80, sem que se tenha construído quaisquer 
novas habitações.

50.
Projeto de requalificação 
para o Bairro do Monte 
Largo, incluindo a 
construção de seis 
novas habitações. 1969.

51.
Projeto para a 
construção de seis 
novas habitações. 1969.
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5.4. Adaptação às problemáticas da arquitetura

No Bairro do Monte Largo, as alterações que as habitações 
foram sofrendo ao longo dos anos, tornam-se evidentes. 
As quatro divisões, mais retrete e galinheiro não tardaram a 
ser modificadas. A sua configuração inicial era constituída, 
geralmente, por uma primeira divisão que servia de sala 
principal e zona de refeições, sem que houvesse qualquer filtro 
entre o exterior e o interior. A divisão seguinte, com ligação com 
as traseiras e com o anexo da retrete, era usada como cozinha 
e as outras duas como quartos. 

Inicialmente, construíram-se anexos que, através de mão 
de obra barata, fracos materiais e estruturas rudimentares, 
serviam de extensão das habitações. Estes espaços serviam 
tradicionalmente de forno, ou seja, cozinha e zona de refeições, 
permitindo que houvesse mais uma divisão no interior da 
habitação e assim uma melhor gestão dos espaços. A zona do 
banho foi também bastante modificada, passando de apenas a 
uma retrete a algo mais completo e com condução de esgotos. 
Outra grande modificação, que surgiu no único corrente de 
habitações que era possível, foi a abertura de uma segunda 
entrada, virada para o interior do quarteirão. Estes fogos eram 
tapados para as traseiras, o terreno exterior tinha espaço 
apenas para um canteiro e arrumos, sendo que os moradores 
foram alargando sucessivamente os quintais, criando extensões 
da casa e uma nova entrada pelas traseiras que, hoje em 
dia, é mais usada em relação à entrada principal. As duas 
bandas paralelas têm o terreno mais curto e não tinham forma 
de aumentar ou abrir outra entrada devido à confluência dos 
terrenos, “pela porta que entram, pela porta que saem”104. Esta 
segunda entrada também foi usada, em certos casos, como 
garagem, tal como nos relatou um morador: 

Antigamente não havia transportes e tínhamos de ir para o 
trabalho a pé, depois a vida começou a surgir mais um bocado 
e comprei uma motorizada para ir para o trabalho. Depois para 

104 Entrevista a Sr. Miguel Couto, habitante do Bairro do Monte Largo, 11 
de outubro de 2019
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não a deixar cá fora para não ser roubada pedi ao sr. Fernando 
e ele disse “abra uma entrada pelas traseiras, faça uma coisa 
bem feita que não há problema”.105

De notar que, no geral, estas intervenções foram da 
responsabilidade dos moradores, sem que nunca fosse seguido 
algum tipo de legislação. Grande parte são apenas remendos, 
que, em vez de melhorarem a qualidade de vida, colocam 
mais barreiras arquitetónicas, problemas de acessibilidade, 
ventilação e higiene. Contudo, através do relato dos moradores 
de um dos bairros, nos finais do séc. XX, estas alterações 
clandestinas, depois de verificadas por elementos da autarquia, 
foram aceites, justificando serem casas bastante pequenas e 
não ser correto demolir o que os habitantes tinham construído.

Com o passar dos anos, devido a um maior controlo legislativo 
e à obrigatoriedade de mão de obra mais qualificada, 
começaram a surgir intervenções mais elaboradas. Para além 
da requalificação do fogo, principalmente do interior, surgiram 
também expansões verticais, que mudaram por completo a 
identidade destas casas de bairro.

105 Ibidem

52.
Bairro do Monte Largo, 
traseiras de uma das 
bandas onde é possível 
identificar diversas 
intervenções feitas pelos 
moradores.
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RESPOSTA ÀS 
NECESSIDADES 
CONTEMPORÂNEAS6
Nos edifícios ou no território sempre humanizado, a 
arquitetura dos próximos anos será marcada pela prática da 
recuperação. Recuperação e criação serão complemento e não 
especialidades passíveis de tratamentos autónomos.
Reconhecer-se-á que não se inventa uma linguagem. 
Reconhecer-se-á que a linguagem se adapta à realidade e para 
lhe dar forma. Tudo será reconhecido como património colectivo 
e, nessa condição, objecto de mudança e de continuidade. Os 
instrumentos de reconhecimento do real chamam-se História, a 
arte de construir a transformação chama-se Arquitetura.106

Arq. Álvaro Siza Vieira
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Neste capítulo são expostos e estudados certos casos em que 
houve a possibilidade de visitar o interior do fogo e falar com os 
moradores de modo a perceber como é viver nestes espaços e 
de que forma foram alterando a estrutura da casa ao longo do 
tempo.

Como tal, este capítulo focou-se essencialmente no Bairro do 
Monte Largo e no Bairro de Artur de Freitas, apenas pelo facto  
de ter sido possível aceder a mais informações. De qualquer 
forma é importante salientar que os outros dois espaços 
estudados seguem um percurso idêntico aos destacados, 
demonstrando tanto intervenções de autoconstrução, como 
projetos qualificados que respondem às necessidades 
contemporâneas.

Para esta análise, é importante reforçar e relembrar como era 
a estrutura inicial destas habitações. Em relação ao Bairro do 
Monte Largo, a maioria das habitações eram formadas por 
um pequeno pátio na frente da casa, um fogo com quatro 
divisões de 9 m2, dois anexos exteriores e um logradouro com 
dimensões variáveis. Apenas os fogos dos topos são distintos, 
mas não entram nesta análise por não ter sido possível visitar 
nenhuma destas exceções. Existe também uma antiga escola 
neste bairro que foi transformada em habitação, não tendo sido 
possível visitar o seu interior, mas é clara a distinção estrutural 
relativamente às casas operárias, destacando os vãos de 
maiores dimensões.

Em relação ao Bairro de Artur de Freitas não existe uma regra 
tão clara na estrutura das casas, devido essencialmente à 
morfologia do terreno, pelo que cada caso tem de ser analisado 
de forma individual.106

106 Álvaro Siza citado em ALVES COSTA, Alexandre, Comunicação 
efetuada a 18 de abril de 2009, no Auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios sob 
o tema geral O Património como Oportunidade e Desígnio. In, KOEHLER, 
Mariana, Colónia Operária Viterbo Campos: Do reconhecimento à estratégia 
de intervenção, Porto: FAUP, 2010
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Variante urbana,
construída, em parte, 

sobre o traçado do 
antigo caminho de ferro

Guimarães - Fafe

Castelo de Guimarães

Misericórdia de 
Guimarães

(antigo hospital)

Monte Latito

Paço dos Duques 
de Bragança

Universidade do Minho 
Campus de Azurém
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53.
Cartografia atual da 
cidade de Guimarães
Escala 1/5000

Bairro Leão XIII
(antigo Bairro Municipal 
da Arcela)

Academia Vitória SC

Parque da Cidade

Bairro Leão XIII
(expansão)

Bairro do Monte de Trás

Bairro de 
Artur de Freitas

Bairro do 
Monte Largo

Friolax

Friolax (ampliação)

CT_BML_53

CT_BMA_31

CT_BMT_50

CT_BMA_53

CT_BAF_52
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6.1. Remodelações de autoconstrução

No Bairro de Artur de Freitas, são diversas as habitações que 
estão a ser, ou já foram, totalmente renovadas. Algumas foram 
compradas por investidores portugueses e estrangeiros, que 
viram neste bairro uma boa fonte de investimento, principalmente 
pela sua boa localização relativamente ao centro histórico e 
à zona universitária. Estes casos serão explorados no ponto 
seguinte. 

Das restantes, foram visitadas três casas. Duas estão habitadas 
e uma esteve habitada até 2019 por uma antiga operária da 
fábrica. Como já referido, esta última habitação é diferente 
de todas as outras. É a casa número 1 e localiza-se no topo 
da banda esquerda do bairro, tem dois pisos e apenas o 
piso superior era habitado. Neste caso as intervenções foram 
quase nenhumas, apenas obras de melhoramento, mantendo-
se as divisões originais, os vãos entre os compartimentos com 
dimensões aleatórias e sem portas e a zona da retrete apenas 
com a inclusão de um chuveiro por cima da sanita. O piso inferior 
deixou de ser habitado há bastantes anos e foi servindo apenas 
de arrumos. Isto provocou uma grande degradação de todo o 
fogo, o que permite visualizar a estrutura original de alvenaria 
de pedra por trás das camadas de tinta e reboco.

54/55.
Espaço correspondente 

ao antigo logradouro 
atualmente coberto.
O compartimento da 

retrete mantêm-se 
original, apresentando 

fracos níveis de higiene.
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As outras duas casas visitadas são idênticas e localizam-se 
na banda direita do bairro nos números 10 e 11 (fig. 54/55). 
Estas também se mantêm bastante semelhantes à estruturação 
original e são habitados por duas famílias com poucas 
condições financeiras, pelo que as alterações feitas foram 
maioritariamente a nível dos pavimentos. Nestes casos, existe 
um pequeno logradouro traseiro, que foi tapado e serviu para 
aumentar a zona da casa de banho. Esta suposta melhoria do 
fogo acabou por condicionar a ventilação da habitação e do 
compartimento sanitário, acelerando assim a degradação dos 
espaços interiores.

No Bairro do Monte Largo, a primeira casa a ser visitada, com o  
n.º 34, é habitada pela mesma senhora há mais de 60 anos. 
Este fogo faz parte do terceiro corrente a ser construído e a 
estrutura pouco foi alterada.

Na frente da habitação o pátio mantém-se original, com uma 
pequena guarda de 50 cm de altura e alguns canteiros que 
dão cor ao espaço. Esta zona, apesar de exterior é vista como 
a entrada da casa, pelo facto de que a primeira divisão do fogo 
é a sala de jantar e não existe qualquer filtro ou hall de entrada. 
Talvez por essa falta de filtro, este espaço é pouco utilizado 
pelos habitantes, e apenas é usado como uma sala de jantar 
formal quando recebem visitas.

A partir deste compartimento abrem-se duas portas no canto, 
uma à direta para um quarto, que tal como a sala de jantar tem 
uma janela para o pátio exterior, e uma em frente para a cozinha. 
Esta cozinha, para além dos equipamentos básicos, tem uma 
pequena mesa onde a família faz grande parte das refeições. Do 
lado direto, onde originalmente havia um segundo quarto, está 
instalada uma casa de banho completa. Estas duas divisões 
tinham originalmente uma janela para o logradouro exterior, mas 
este, como foi tapado, condicionou os dois compartimentos que 
ficaram sem ventilação e luz natural.

Visto o corpo principal da habitação, desce-se meio piso para 
uma divisão, construída posteriormente, que serve de núcleo 
central da casa. Com cerca de 20 m2, este espaço é usado 
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como sala de estar. No canto, um grande forno, que em tempos 
servia para fazer a comida, é agora usado com lareira nos dias 
mais frios. Esta sala é sucedida por uma outra divisão, o que faz 
com que também não tenha qualquer luz ou ventilação natural.

Infelizmente, derivado da situação pandémica, não foi possível 
visitar mais habitações. No entanto, em conversa com um dos 
habitantes do bairro, este descreveu as alterações que foi 
fazendo na parte posterior da casa, afirmando ainda que nunca 
mexeu na estrutura principal, apenas reparações simples e 
superficiais:

Na parte de trás tenho uma sala de 5 m de comprido e por 3 
de largo, mais um corredor e um quarto de banho. No interior 
apenas mudamos o chão e o teto e pintamos as paredes. E 
claro fomos mudando os móveis para coisas mais recentes e de 
melhor qualidade. Na altura queria aumentar um piso, mas não 
me deixaram, agora já deixam tudo (referindo-se aos vizinhos 
laterais que aumentaram a habitação em altura).107

107 Entrevista ao Sr. Miguel Couto, habitante do Bairro do Monte Largo, 
11 de outubro de 2019 

56.
Bairro do Monte Largo.

Casa do Sr. Miguel 
Couto, ao centro, 
ladeada por duas 

habitações com 
expansões verticais. 
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6.2. Bairro de Artur de Freitas. 
Intervenções contemporâneas.

Para além das alterações feitas pelos moradores ao longo dos 
anos, existem diversas habitações, compradas por investidores 
ou novos moradores, que foram alteradas através de mão de 
obra e projetos mais qualificados. 

As intervenções são variadas, umas apenas de remodelação, 
outras com algumas modificações na estrutura e na organização 
do fogo.

Como referido no ponto anterior, no Bairro de Artur de Freitas 
existem algumas habitações que foram requalificadas. A casa 
n.º 9 foi requalificada em 2019 e atualmente é utilizada como 
loja sem venda ao público, as casas com os números 4, 5 e 
6 acabaram recentemente de ser alteradas e o proprietário é 
um investidor que procura comprar as restantes habitações 
do bairro para restaurar e posteriormente vender ou alugar a 
estudantes universitários. Os fogos 13 e 14 foram igualmente 
alterados e requalificados com o mesmo intuito do investidor 
referido anteriormente. Por último, os espaços referentes às 
habitações 2 e 3, doados pela família à junta de freguesia, estão 
atualmente em obras para serem utilizados como serviços de 
apoio e atividades sociais.

Em relação a estas duas antigas habitações, o processo de 
requalificação passou pela demolição de todas as paredes 
interiores. O teto foi igualmente demolido e a cobertura 
totalmente trocada por novos materiais. Isto fez com que os 
espaços ganhassem um caráter mais amplo. Para além disso, 
serão melhoradas as instalações sanitárias e os caixilhos serão 
alterados com a preocupação de manter o desenho do alçado.

As habitações com os números 13 e 14, começaram a ser 
requalificadas no início do presente ano e já se encontram 
concluídas. Foi possível aceder a parte projeto e às fotos do 
interior, depois das obras, por parte da imobiliária que as está 
a vender.

CT_BAF_52
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É de salientar que estes dois fogos fogem um pouco à regra, 
principalmente em comparação com a regra do Bairro do 
Monte Largo, mas, como já tinha sido referido, neste conjunto 
as habitações apresentam diversas caraterísticas que as 
distinguem, originadas, principalmente, pela morfologia do 
terreno.

Assim sendo, estes dois exemplos tratam-se de habitações mais 
estreitas, com uma estrutura irregular, tendo menos de 5 m de 
largura e cerca de 7,50 m de profundidade, mais um pequeno 
espaço nas traseiras onde está instalada a casa de banho.

Não foi possível perceber qual era a configuração original, 
mas parte-se do princípio que também seguia uma planta 
quadripartida, com um logradouro nas traseiras onde havia 
espaço para dois anexos, um para a retrete e outro para arrumos. 

As duas habitações são bastantes idênticas, apenas com 
algumas discrepâncias nas medidas. Atualmente, o seu interior 
apresenta três divisões na estrutura principal, sendo duas 
delas com as dimensões originais, pressupõem-se, onde estão 
instalados dois quartos, um virado para o corredor central do 
bairro, e um outro virado para as traseiras. A sala e cozinha 
ocupam o resto da área através de um espaço desimpedido 
(open space). A retrete ocupa o lugar original, mas o restante 
espaço foi alterado para acomodar um lavatório e um duche. 
Estas duas habitações ganham uma maior dimensão com a 
construção de um mezanino na parte superior dos quartos, 
dando à sala/cozinha um pé direito mais arejado e possibilitando 
a criação de um segundo espaço de estar mais acolhedor no 
piso superior. 

Apesar destas melhorias, o espaço apresenta dimensões 
bastante reduzidas, o que mostra ter sido desenhado para 
estudantes ou para estadias reduzidas. Infelizmente, neste 
caso, o interveniente decidiu cobrir todo o exterior com capoto, 
para um melhor isolamento térmico dos fogos, modificando por 
completo a identidade do bairro.
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57.
Plantas das habitações 
nº 13 e 14.

58.
Cortes das habitações  
nº 13 e 14.

59/60/61/62.
Fotografias das 
habitações nº 13 e 14.
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O corrente de três fogos, que vai do número 4 a 6, concluiu 
também, recentemente, as obras de requalificação. Neste caso 
não foi possível aceder ao projeto, mas foram fornecidas pela 
imobiliária as fotos antes e depois da intervenção. Relativamente 
à estrutura original, estas habitações eram igualmente divididas 
em três compartimentos, sendo o wc colocado em locais 
diferentes. Estes fogos seguiam uma organização singular, 
diferenciando-se da regra sentida no resto das habitações. 

A intervenção nas casas 5 e 6 foi idêntica, com a diferença que, 
numa, o acesso faz-se a meio da habitação, e na outra faz-se 
num dos extremos. Assim sendo, a divisão central foi convertida 
num compartimento menor para as instalações sanitárias, 
permitindo a criação de um corredor de comunicação entre as 
outras partes da casa. À direita encontra-se a zona comum, com 
espaço de estar e de refeições. A cozinha é feita nesse mesmo 
espaço do estilo kitchenette. O quarto encontra-se no outro 
extremo. O espaço, com uma cama de solteiro e um roupeiro 
embutido, permite a colocação de uma cama maior que afetaria 
bastante a área de circulação. Para além do acesso ser feito em 
pontos diferentes, outra caraterística que distingue estes dois 
fogos é uma terceira janela na casa número 6, possibilitada 
pela diferença de cotas entre as duas habitações.

Por último, a quarta casa do bairro, pertencente a este conjunto 
requalificado, usufrui de uma outra divisão “encaixada” no 
edifício fabril vizinho. Este compartimento, segue a sua função 
original de casa de banho, o que possibilita uma melhor gestão 
do espaço interior e, assim, maiores áreas para a sala e para o 
quarto.

O conjunto foi totalmente isolado pelo interior para que a pedra 
que, carateriza o alçado, não fosse tapada. Contudo, foram 
acrescentados portadas e caixilhos em PVC branco e uma 
guarda em ferro, igualmente branco, alterando mais uma vez o 
desenho da fachada.

Estas, tal como as referidas anteriormente, são principalmente 
indicadas para estudantes ou para estadias reduzidas.
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Na habitação n.º 9 apenas é possível analisar o exterior. Este 
manteve a pedra exposta, contudo foi totalmente pintada de 
branco. Os caixilhos, tal como nas casas 13 e 14, são de alumínio 
escuro com apenas uma folha envidraçada. Isto, apesar de ser 
bastante distinto do original, permite uma melhor luminosidade 
no interior do fogo.

63/64.
Fotografias antes e 
depois da intervenção 
no fogo nº 6.

65/66.
Fotografias antes e 
depois da intervenção 
no fogo nº 5.

67/68.
Fotografias antes e 
depois da intervenção 
no fogo nº 4.

69/70.
Fotografias antes e 
depois da intervenção 
no fogo nº 4.
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6.3. Bairro do Monte Largo. 
A mesma estrutura, duas soluções

Os dois projetos que se seguem são da autoria do Arq. 
António Gradim. Localizam-se no corrente mais recente do 
Bairro do Monte Largo e, apesar da ideia base ser a mesma 
nas duas habitações, as intervenções têm peculiaridades que 
as distinguem de forma significativa. Tanto um como outro já 
tinham sido alterados pelos antigos moradores, principalmente 
com a construção de anexos exteriores que serviam de cozinha 
e de casa de banho, substituindo os pequenos compartimentos 
sanitários. 

Na primeira habitação, a ideia foca-se em melhorar as 
condições da habitação, sem grandes alterações na disposição 
dos compartimentos, mas com uma vasta requalificação 
das estruturas existentes e um melhoramento do sistema 
infraestrutural. 

Deste modo, o fogo manteve-se, não com configuração original, 
mas sim com a configuração encontrada antes da intervenção, 
sendo esta formada por quatro compartimentos típicos no corpo 
principal, dois quartos, uma sala de estar e uma sala de jantar, 
e dois anexos exteriores onde se encontrava a casa de banho 
e a cozinha. 

A entrada na habitação faz-se, tal como nas casas vizinhas 
desse corrente, através de um pequeno pátio exterior. Após 
o primeiro vão, é bastante percetível as intervenções feitas no 
fogo. A sala de estar e a zona de refeições juntam-se através 
da demolição de uma das paredes interiores, permitindo ter 
uma maior perceção e uma melhor visibilidade sobre o resto 
das divisões. Para além disso, a entrada faz-se numa área mais 
ampla, permitindo uma melhor gestão do espaço e disposição 
do mobiliário. Isto promove a perda da sensação de que se 
está a entrar num espaço íntimo da casa, o que acontece 
nas habitações que mantêm a configuração original. Esta 
divisão de 18 m2 ocupa todo o lado esquerdo do fogo, sendo 
acompanhada, do lado direito, por dois quartos que mantêm as 
dimensões originais. O primeiro, tal como a sala, tem uma janela 

CT_BML_53
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para o pequeno pátio da entrada. Estes dois vãos não sofreram 
alterações, apenas os caixilhos foram recondicionados, e no 
do quarto foram acrescentadas portadas em madeira para 
bloquear a entrada da luz. Já o segundo quarto, perde o acesso 
direto ao exterior, devido à construção dos anexos, mantendo a 
janela para um segundo espaço que, através de uma claraboia, 
permite conservar a luz natural neste compartimento. 

Este segundo espaço encontra-se três degraus abaixo, 
contudo, continua diretamente ligado com a sala através de um 
vão direto. Este compartimento serve para distribuir o acesso 
aos restantes espaços. Aqui são ainda percetíveis as paredes 
originais em pedra, tanto do fogo principal como dos anexos 
originais, contudo o restante espaço já se encontrava bastante 
alterado pelos antigos moradores, pelo que as intervenções se 
basearam numa requalificação das paredes e dos caixilhos, 
com a introdução de infraestruturas e mobiliário atualizado e 
de qualidade. À esquerda, o espaço originalmente destinado à 
retrete, agora serve de arrumos, logo ao lado, num compartimento 
totalmente novo, é instalada uma casa de banho completa. Do 
lado direito, o espaço onde originalmente se guardava a lenha e 
o material da horta, mantem a função de arrumos, com algumas 
melhorias, servindo como armário dos quartos, que não têm 
espaço suficiente.

De seguida, no maior anexo, instala-se uma cozinha completa e 
um pequeno espaço de refeições. Junto com estes espaços, há 
ainda uma boa zona exterior, que antes servia para o cultivo de 
hortas, mas agora serve apenas de espaço de lazer.

Numa conversa com a atual moradora, esta queixa-se da 
temperatura interior do fogo, sendo que no inverno dá para 
aquecer a casa por haver uma salamandra na sala, que aquece 
toda a habitação, mas que no verão se torna demasiado quente 
devido à forte exposição solar. Queixou-se também de haver 
bastantes animais rastejantes na zona exterior, talvez derivado 
de nem todas as habitações terem sofrido intervenções e 
manterem as fracas infraestruturas dos anexos exteriores.
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Já o segundo foi desenvolvido para um cliente em específico, 
familiar do arquiteto. Este é um caso onde se nota uma 
preocupação no bom aproveitamento do espaço disponível, 
mantendo a identidade do fogo e melhorando os principais 
pontos negativos destas habitações operárias.

Logo na frente da casa, revela-se uma alteração bastante 
simples que modifica por completo a entrada na habitação. 
No pátio frontal foi construído um cubo com pouco mais de 
2 m2 de superfície que serve de hall de entrada. Este filtro 
altera completamente a entrada na habitação que deixa de 
se fazer diretamente para a sala. Entra-se na principal divisão 
e, neste primeiro espaço, nota-se logo uma grande diferença 
relativamente às outras casas do bairro. Tal como o caso anterior, 
a parede interior que separava as divisões foi demolida, com a 
diferença de ser a parede transversal, criando um espaço de 
maiores dimensões ao longo da frente da casa, que acolhe do 
lado esquerdo a sala de estar e, do lado direito, a zona das 
refeições. Outra grande alteração sentida, mal se entra é, a 
presença de um corredor, este possibilitado pelo ajuste das 
paredes interiores. Este atravessamento faz a comunicação 
da “grande” sala ao resto das divisões e à zona exterior nas 
traseiras. Os dois primeiros acessos são, do lado esquerdo, um 
quarto de hóspedes e, à direita, uma cozinha. A cozinha foi 
o espaço que “sofreu” com a construção do corredor, ficando 
com dimensões inferiores à típica divisão de 9 m2. Contudo, o 
espaço é suficiente para a instalação de uma cozinha completa, 
que faz ligação com a zona de refeições através de um passa-
pratos (existe também um outro projeto para este espaço com o 
desenho de um open space entre a cozinha e a sala).

No logradouro existiam três anexos aos quais se acedia através 
de uma escada exterior em pedra. Esses anexos já tinham 
sido uma intervenção do anterior habitante que quis aumentar 
a zona de banho e os arrumos exteriores. O anexo exterior, 
do lado esquerdo manteve-se, com alguns melhoramentos e 
aumento do pé-direito, sendo convertido em lavandaria. As 
escadas passaram para o interior da habitação, no seguimento 
do corredor, dando acesso a uma casa de banho completa 
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à direta e ao quarto principal ao fundo. Este quarto está no 
lugar do terceiro anexo, sendo que as suas dimensões foram 
aumentadas. O resto do logradouro, outrora idealizado para 
suprimir “a oposição entre a cidade e o campo”108, é agora 
ocupado por zonas de estar e um pequeno jardim.

Em termos construtivos, todas as paredes interiores do fogo 
quadrangular em tijolo, sem qualquer tipo de isolamento, 
foram demolidas e substituídas por estruturas em pladur com 
isolamento térmico e sonoro. Tanto as paredes dos alçados, 
como as paredes meeiras (partilhadas com as habitações 
laterais) não foram alteradas, apenas foi acrescentado 
isolamento na parte interior para um aumento do conforto. Na 
zona do quarto principal, houve um cuidado acrescido com o 
isolamento térmico e acústico.

Estas duas intervenções, com a demolição de uma das paredes 
interiores, modificaram por completo a zona comum da sala. 
No primeiro caso o espaço assume uma forma transversal, 
servindo, de alguma forma, como corredor de acesso a todos os 
espaços. Já no segundo, o espaço tem uma forma longitudinal, 
usufruindo dos dois vãos da frente da habitação, relembrando a 
construção do pequeno hall de entrada. Isto fez com que fosse 
necessário construir um corredor que retirou área à cozinha. 
Outra grande diferença é a disposição, sendo que no primeiro 
os dois quartos abrem-se para a sala, um perde o acesso 
direito com o exterior, e a cozinha encontra-se na segunda 
parte da habitação, estando um pouco afastada da zona de 
refeições. No segundo caso, a cozinha mantém-se na estrutura 
principal, tendo uma ligação direta com a zona de refeições 
através de um passa pratos. O segundo quarto encontra-se 
num antigo anexo permitindo ter maiores dimensões e mais 
espaço de arrumação. Por último, existe uma grande diferença 
no núcleo das habitações. Enquanto na primeira existe um 
espaço interior que distribui o acesso a todos os espaços, 
no segundo existe apenas um corredor, sendo que parte  
continua exterior, incluindo o acesso a um dos anexos.

108 ENGELS, Friedrich, A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra, 
Porto: Edições Afrontamento, 1975 [1845], p.60
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS7
Tempos e espaços cruzados, histórias e lugares. Na diferença 
máxima entre os opostos — romarias camponesas e galerias 
de arte contemporânea, arte manual do sapateiro e linhas de 
montagem industrial, folclore e discotecas, milagres do Santo e 
medicina oficial, velhos camponeses e jovens universitários —, 
como se reconstroem experiências simbolicamente integradas, 
como se propõem novos “textos”, representações e jogos de 
papeis, apelativos?109

Augusto Santos Silva
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Análise crítica, sintetizada, da história e da contemporaneidade 
dos bairros

O estudo desenvolvido nesta dissertação reflete uma era de 
alterações e avanços em diversos campos, e também, de um 
período de reflexão crítica, onde foram expostos os diversos 
problemas que regiam aos modos de habitar.

Em Portugal, a indústria teve o impacto necessário para alterar 
a dinâmica das cidades, todavia, não teve a presença suficiente 
para conduzir a uma produção massificada dos bairros 
operários. Isto foi influenciado, não só pela (pouca) dimensão 
industrial, em comparação com outros países da Europa, mas 
também pela economia pouco segura, que marcou, e marca, o 
território português.109

A tentativa de implementação de exemplos internacionais, 
conduziu a que se formassem modelos intermédios que não 
seguem um plano específico.

Contudo, o desenho das estruturas habitacionais para 
operariado, mais visível no território nacional, é sem dúvida, 
estabelecido sob uma solução mais tradicionalista, que filtra os 
modelos importados das cidades centro-europeias e cria uma 
arquitetura de modernidade inevitável, na procura de um novo 
rumo para a arquitetura nacional.110

Sem regra, ou um pré-plano, as cidades foram assim 
pontuadas com bairros operários, de variadas dimensões, 
onde se destacaram, em comparação com as intervenções do 
Estado, as construções de promoção privada, industrial ou de 
rendimento imobiliário.

Em Guimarães, estas novas comunidades surgiram, ainda, 
num período de grandes alterações na cidade. As variadas 
reformulações urbanas conduziram à demolição de diversos 
conjuntos habitacionais, onde residiam famílias de fracas 
condições económicas, que sobrelotavam o centro da cidade. 

109 SILVA, Augusto Santos, Tempos Cruzados: um estudo interpretativo da 
cultura popular, Lisboa: Edições Afrontamento, 1994, p. 481
110 PAIXÃO, Diogo, Os bairros operários da Companhia de Caminhos de 
Ferro Portugueses. O caso do Entroncamento até à primeira metade do 
século XX, Porto: FAUP, 2016, p. 107
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Esta rápida necessidade de habitação, foi um dos principais 
condutores para a projeção de novos bairros na periferia. 
Isto fez com que as construções de iniciativa privada, com 
uma conceção bastante mais rápida e menos burocrática, 
acabassem por ser a fuga para muitas famílias, que aguardavam 
as demoradas e prometidas intervenções do município. 

Os casos destacados neste estudo são o espelho de uma 
“penúria de habitação”111, retratada na Questão do alojamento, 
de Engles, onde o trabalhador, face às outras classes, foi 
duramente afetado. A seleção foi baseada na história e no 
percurso destes espaços, permitindo uma ilustração do 
panorama que marcou esta época industrial. A seleção, foi 
igualmente pensada devido à rede de semelhanças e inter-
relações que estes espaços partilham entre si.

Assim, a inclusão de um modelo de promoção pública surge de 
forma propositada, com o intuito de evidenciar a disparidade 
em relação aos intervenientes privados, disparidade essa 
fortemente marcada, como já foi referido, pela demora 
nos tempos de intervenção. No caso analisado, existiu um 
processo de cerca de sete anos, onde se constataram diversos 
concursos e propostas de variadas organizações urbanísticas 
nacionais. A interrupção destes planos era sempre marcada 
pela divergência entre o pretendido e o projetado. Ou seja, não 
existia uma coerência na expansão do bairro primitivo, tanto a 
nível de desenho e organização das habitações, como também, 
da própria ideologia do bairro. Tal como referido por Luís Vicente 
Baptista, existia uma diferença entre “a intenção de edificar 
uma “obra de arte”, destinada a ser usufruída como um bem 
precioso, ou a intenção de construir um simples equipamento 
industrial, destinado a possibilitar um “nível condigno de 
habitabilidade””112.

Já nos casos de iniciativa privada, a realidade, comprovada  
pelos processos arquivísticos, mostra que estes eram 
construídos de forma pouco burocrática e sem grande demora. 

111 ENGELS, Friedrich, A Questão do Alojamento, Porto: Editoria Poveira, 
1971, p. 36
112 BAPTISTA, Luís Vicente, Cidade e Habitação Social. O Estado Novo 
e o programa das casas económicas em Lisboa, Oeiras: Celta Editora,  
1999, p. 12
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Os projetos fundamentavam-se nos ideais do requerente,  
mesmo que estes fossem contra os regulamentos, sendo 
construídos e habitados um pouco à margem das exigências 
municipais. Para além disto, é facilmente evidenciado pela 
falta de registos, que muitas das intervenções ou expansões, 
feitas nos quintais ou em zonas não visíveis da via pública, 
eram concebidas de forma clandestina. No caso do Bairro 
de Artur de Freitas, isso torna-se claro, quando a maioria das 
construções tem registos apenas a partir do início dos anos 80, 
todavia existem pequenas silhuetas da massa construída em 
implantações realizadas 20 anos mais cedo e os relatos dos 
habitantes comprovam que as casas tinham sido construídas 
pouco tempo após a construção da primeira banda (1952-57).

Transpondo o estudo referente aos conjuntos, é necessária 
uma reflexão crítica ao fogo, e às diversas variações 
encontradas. Comparando, de novo, com o caso de promoção 
pública, é retomada a análise dos tempos de intervenção, 
mas desta vez com um olhar sobre as datas dos projetos. 
Os quatro casos de estudo têm referências à década de 50, 
contudo, as organizações presentes nos bairros de iniciativa  
privada apresentam um desenho bastante mais rudimentar. 
Equiparam-se, assim, não com a expansão do bairro municipal, 
mas antes com as habitações construídas no projeto primitivo, 
do início dos anos 30. 

Este ponto pode ser visto através de duas perspetivas. Numa 
leitura mais direta, os planos do Estado para este conjunto, 
demostravam uma evolução considerável relativamente às 
intervenções privadas, tanto de filantropia ou paternalismo 
industrial, como de rendimento imobiliário. Estas moradias 
construídas em 1955, geminadas duas a duas, apresentam 
maiores dimensões do fogo e a inclusão das instalações 
sanitários no interior da habitação, uma realidade ainda muito 
distante dos restantes casos estudados. Contudo é de realçar 
uma segunda perspetiva que mostra que essa mesma evolução 
passou por um percurso controverso. A fase de expansão 
poderia tomar uma dimensão mais considerável, usando 
modelos menos tradicionalistas e mais contemporâneos. 
Porém, foi adotada uma intervenção bastante mais contida, 
projetando estruturas de casas unifamiliares de apenas um 
piso, intensificando os ideais defendidos pelo Estado Novo.
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No decorrer de todo o trabalho, foram diversas as referências 
às instalações sanitárias, sendo este espaço diretamente 
relacionado com as questões de higiene e salubridade do fogo 
e da comunidade em geral. Apesar da localização exterior 
dos wc parecer, numa primeira perspetiva, um local pouco 
saudável e prático, era à data, a melhor maneira de manter as 
habitações salubres, sem que houvesse um contato direto entre 
as instalações sanitárias e o resto dos compartimentos da casa. 

Tal como é referido por Christian Moley, as novas  
reorganizações, com edifícios plurifamiliares onde se 
construíam a casa de banho dentro do fogo, geralmente junto 
às escadas de acesso ou a pátios interiores, acabavam por 
intensificar os problemas de higiene e salubridade. Desta forma,  
continuavam-se a adotar modelos mais tradicionalistas, onde 
as “instalações sanitárias desagradáveis eram trazidas de 
volta para o exterior, na fachada”113, mantendo assim uma 
independência entre a estrutura principal e o anexo sanitário. 
Esta era a forma mais simples e direta de contornar o problema, 
numa altura em que ainda não se conheciam as técnicas 
necessárias para ventilar devidamente os compartimentos 
interiores.

Esta realidade é comprovada pelos testemunhos dos habitantes, 
onde se torna explícita a adaptação a este tipo de estrutura, 
sem que se tornasse um constrangimento a localização externa 
da casa de banho. A área envolvente a estes compartimentos 
era, ainda, quando possível, utilizada para criar gado suíno ou 
para a plantação de pequenas hortas, trazendo um pouco do 
campo para a cidade. 

Com o passar dos anos, as atualizadas técnicas e os novos 
modos de pensar e habitar, conduziram a que estes espaços 
fossem os primeiros a necessitar de intervenções, contudo é 
quase sempre mantida a sua localização por permitir uma direta 
ventilação do compartimento.

Aliadas a estas alterações, por necessidade, começaram a 
surgir, principalmente na passagem para o séc. XXI, algumas 
intervenções contemporâneas que viam nestes pequenos 

113 MOLEY, Christian, L’ Architecture du logement: culture et logiques  
d’ une norme héritée, Paris: Anthropos, 1998, pp. 28-32, (tradução do autor)
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espaços potencialidades para as exigências da atualidade. 
Nos casos referenciados, existe um leque de soluções que dão 
respostas a algumas dessas necessidades atuais. 

Apesar da proximidade entre os conjuntos, e da relação 
histórica que estes partilham, a contemporaneidade acabou 
por distanciá-los. Nos três casos vizinhos, na antiga freguesia 
de Oliveira, as intervenções são bastante distintas e a oferta de 
habitação direciona-se para diferentes tipos de procura. 

Dentro da amostra analisada destaca-se o Bairro de Artur 
de Freitas, pelas intervenções bastante influenciadas pela 
proximidade ao Campus Universitário. Deste modo, os fogos 
não apresentam condições para acolher uma família, em 
vez disso, são dirigidos a estudantes universitários, em que 
a estadia não é definitiva, ou então, a estadias turísticas de 
pouca duração. As moradias, com um ou dois quartos, seguem 
uma estrutura simples, onde a sala e a cozinha é sempre  
na mesma divisão. É de realçar a preocupação em melhorar 
as infraestruturas e o isolamento das habitações, contudo, 
apenas alguns intervenientes tiveram a preocupação de não 
alterar substancialmente o alçado, mantendo a identidade 
da casa operária, apesar de outros optarem por dar um 
aspeto mais atualizado e “moderno” à habitação, de modo a  
atrair mais facilmente novos habitantes.

Os restantes casos analisados neste estudo, apesar das 
diversas alterações, tendem a manter a identidade de 
pequenas casas familiares. Permitem assim, através das 
mais variadas intervenções, responder às necessidades das 
famílias vimaranenses podendo ainda, devido à proximidade  
ao centro histórico e à zona universitária, serem igualmente  
usadas para estadias curtas ou alojamento estudantil.

Concluindo, o percurso histórico destes bairros, analisado 
ao longo desta dissertação e marcado pelas mais variadas 
ondulações, permite destacar estes núcleos, outrora operários 
e com frágeis condições de higiene, como espaços com 
qualidade e caraterísticas competentes para dar resposta às 
necessidades contemporâneas. 
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Nota prévia:

O seguinte catálogo é constituído por nove fichas de  
identificação e caraterização referentes a todos os casos 
analisados nesta dissertação, incluindo os projetos não 
construídos (n/c). A ordem em que estão expostos segue a 
mesma organização presente no trabalho.

Os desenhos apresentados são retirados do Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta (AMAP), apresentando a devida cota. Nos 
casos em que não existem dados arquivados os desenhos foram 
produzidos pelo autor. As fotografias são de registo pessoal ou 
foram fornecidas pelos habitantes, pelo que não é identificado 
o número da habitação por motivos de privacidade.

Cada bairro ou projeto é identificado com uma sigla referente 
ao título da dissertação Casas da Tabela (CT), à toponímia do 
bairro e ao ano de referência:

CT_BAF_52 - Bairro de Artur de Freitas

CT_BML_53 - Bairro do Monte Largo

CT_BML_69 - Bairro do Monte Largo - expansão (n/c)

CT_BMT_50 - Bairro do Monte de Trás

CT_BMA_31 - Bairro Municipal da Arcela

CT_BMA_46 - Bairro Municipal da Arcela - expansão (n/c)

CT_BMA_50 - Bairro Municipal da Arcela - expansão (n/c)

CT_BMA_52 - Bairro Municipal da Arcela - expansão (n/c)

CT_BMA_53 - Bairro Municipal da Arcela - expansão

 
 
 
 
 

 
 

140

146

152

156

162

168

172

176

180
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BAIRRO DE ARTUR DE FREITAS

Guimarães
União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião
Lugar do Monte de Trás
41°27’03.9”N / 8°17’02.5”W
Construído  

Paternalismo Industrial
Beatriz Ribeiro Marques (Artur Fernandes de Freitas)
GT - Gabinete Técnico

14
9
n/a
Rua pedonal
Rua da Arcela e Rua de S. Dâmaso

6
14

      

Tipo 1:

Fase 1: Fase 2:

Tipo 2: Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:
1

6 8

1 4 6 2
46

1952/7 n/a

50 40 50 49
72

1957 n/a

36 29 41 39,50
2

1961 n/a

1 1 1 1
9 3 3 4 4
2 1 1 1 1
não não não sim sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso
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CT_BAF_52

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Processo 923/52

550 / 337
1952
1957  

Atualmente, mais de 50% do bairro encontra-se em 
requalificação. Nas seis habitações do projeto inicial, os 

logradouros foram cobertos e os w.c. aumentados.

      

B Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Implantação 
do conjunto

S/ escala
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Planta de 
habitação exemplar

Escala 1/100
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Informação 
Gráfica
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Corte de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Principal

Posterior
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Informação 
Fotográfica

Alçado de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Sala de 
habitação exemplar
Fotografia do autor
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Cozinha de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Instalações 
sanitárias de 
habitação exemplar
Fotografia do autor
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BAIRRO DO MONTE LARGO

Guimarães
Freguesia de Azurém
Rua da Fé
41°27’22.5”N / 8°16’47.0”W
Construído  

Operação Filantrópica
Belmiro Mendes de Oliveira
Eng. Helder de Lemos Rocha

40
4
Escola e casa dos pobres
Logradouro público
Rua dos Mártires

39
40
Tipo 1:

Fase 1: Fase 2:

39

33 6

variável

1953 1955

50

1953 1956

1

n/a n/a

4
2
sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 2: Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:
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CT_BML_53

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Alvará 680/55

680 / 687
16 de novembro de 1955

1956

Atualmente, a maioria das habitações pertencem aos 
habitantes originais que as foram requalificando ao longo do 

tempo. Todos os fogos foram expandidos, 
retirando área aos logradouros.

      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Implantação 
do conjunto

S/ escala
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Planta de 
habitação exemplar

Escala 1/100
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Informação 
Gráfica
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4

Corte de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta
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Informação 
Fotográfica

Alçado de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Sala de 
habitação alterada
Fotografia do autor
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Compartimento 
de arrumos 
correspondente às 
antigas instalações 
sanitárias
Fotografia do autor

Traseiras das 
moradias com 
diversas expansões
Fotografia do autor
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BAIRRO DO MONTE LARGO (projeto de expansão)

Guimarães
Freguesia de Azurém
Rua da Fé
41°27’22.5”N / 8°16’47.0”W
Não construído  

Operação Filantrópica
Artur Fernandes de Freitas
Arq. António Ribeiro de Araújo

6
1
Escola e casa dos pobres (existente)
Logradouro público (existente)
Rua dos Mártires

6
6
Tipo 1:
6

6

40

1969/70

38

n/a

1

n/a

5
0
não

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 3:Tipo 2: Tipo 4: Tipo 5:

Fase 1: Fase 2:
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CT_BML_69

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Processo 1883/70

51
1971

n/a

O projeto pertence a um conjunto de ações de requalificação 
do bairro. A construção dos seis fogos foi negada devido à 

proximidade à linha de caminho de ferro.

      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/1000
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Planta de 
habitação exemplar

Escala 1/100
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta
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Corte de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Principal

Posterior
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BAIRRO DO MONTE DE TRÁS

Guimarães
União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião
Lugar do Monte de Trás
41°27’04.5”N / 8°17’01.8”W
Construído  

Rendimento Imobiliário
n/a
n/a

5
1
n/a
Logradouro público
Rua de S. Dâmaso

5
5

5

5

n/a

n/a

45

anos 50

1

anos 50

4
1
sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 1: Tipo 2: Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:

Fase 1: Fase 2:
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CT_BMT_50

sem dados
n/a
n/a
n/a
n/a

As habitações sofreram uma requalificação geral onde foram 
melhoradas as instalações sanitárias e foi construído um 

compartimento de acesso posterior.
      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/1000
Desenho do autor

Planta de 
habitação exemplar

Escala 1/100
Desenho do autor

Rua de S. Dâmaso

Rua da Arcela

Sala Quarto

Quarto
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Corte de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Desenho do autor

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Desenho do autor

Principal

Posterior
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Informação 
Fotográfica

Alçado de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Sala de 
habitação exemplar
Fotografia do autor
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Cozinha de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Acesso posterior de 
habitação exemplar
Fotografia do autor
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BAIRRO MUNICIPAL DA ARCELA - LEÃO XIII
MdH DB a720

Guimarães
Costa / União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Rua Padre António Caldas e Rua Nossa Sra. Fátima
41°26’58.9”N / 8°16’57.7”W
Construído  

1928 Regime das Casas Económicas - decreto-lei 16.055
Câmara Municipal de Guimarães
n/a

32
6 
n/a
ruas pedonais
Rua Padre Cruz

32
32

21 11

30 2

145 110

1931 n/a

42 32

1934 n/a

1 1

n/a n/a

4 5
1 1
sim sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 1: Tipo 2: Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:

Fase 1: Fase 2:



Casas da Tabela      A Evolução dos bairros operários em Guimarães 163

CT_BMA_31

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Pasta M2567

n/a
1931

n/a

RAMOS, Rui, GONÇALVES, Eliseu; SILVA, Sérgio, 2019, 
“Política e arquitetura habitacional: um Mapa da intervenção 

do estado na habitação”, in Luís M. Correia e Joana Brites 
(Eds.), Estado Novo e Obras Públicas, Coimbra, Colóquio 

Obras Públicas no Estado Novo.

O projeto pertence a um conjunto de ações de requalificação 
do bairro. A construção dos seis fogos foi negada devido à 

proximidade à linha de caminho de ferro.

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/1000 
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Planta de 
habitação exemplar

Escala 1/100
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta
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Corte de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta
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Informação 
Fotográfica

Alçado de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Sala de 
habitação exemplar

Fotografia cedida 
por um habitante
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Sala de 
habitação alterada
Fotografia cedida 
por um habitante

Traseiras das 
moradias com 
diversas expansões
Fotografia do autor
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BAIRRO MUNICIPAL DA ARCELA - LEÃO XIII (expansão)

Guimarães
Costa / União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Rua Padre António Caldas e Rua Nossa Sra. Fátima
41°27’00.6”N / 8°17’01.1”W
Não construído  

n/a
Câmara Municipal de Guimarães
Direção dos Serviços de Urbanização do Norte

50
12
n/a
n/a
Rua de S. Dâmaso

n/a
n/a
Tipo 1:

Fase 1:

40

42

n/a

03/1946

n/a

n/c

1

n/c

4
0
sim

Tipo 2:
10
n/a
n/a
1
5
0
sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Fase 2:
50
04/1946
n/c
n/c

Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:
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CT_BMA_46

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Património - Pasta 106/1

n/a
1 de março de 1946
29 de abril de 1946

Projeto para a expansão do bairro municipal. 
Dois projetos, um de março de 1946, onde se pretendia 

construir 42 habitações, e outro, de abril do mesmo ano,
 onde se projetavam 50 fogos.

      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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SEM
DADOS

Informação 
Gráfica

Planta de 
habitação exemplar

Implantação 
do conjunto

Escala 1/2000 
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta
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Cortes de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação exemplar
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta
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BAIRRO MUNICIPAL DA ARCELA - LEÃO XIII (expansão)

Guimarães
Costa / União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Rua Padre António Caldas e Rua Nossa Sra. Fátima
41°27’00.6”N / 8°17’01.1”W
Não construído  

n/a
Câmara Municipal de Guimarães
Câmara Municipal de Guimarães (concurso)

65
n/a
referência a uma escola
jardins e ruas de acesso
Rua de S. Dâmaso

n/a
n/a

49

65

n/a

1950

23

n/a

2

n/a

4
1
sim

Tipo “A”: Tipo “B”:
12 2 2
n/a n/a n/a
40 n/a n/a
1 1 1
6 4 5
1 1 1
sim sim sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:

Fase 1: Fase 2:
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CT_BMA_50

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Património - Pasta 106/1

n/a
março de 1950

n/a

Projeto para a expansão do bairro municipal. 
As habitações Tipo 3 e Tipo 4 correspondem a moradias 

iguais às existentes no projeto construído de 1931 e 
localizam-se na continuidade das bandas já construídas.

      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/2000 
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Planta de 
habitação do tipo B

Escala 1/100
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta
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Corte de 
habitação do tipo B
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçados de 
habitação do tipo B
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Rés-do-chão 1.º andar
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BAIRRO MUNICIPAL DA ARCELA - LEÃO XIII (expansão)

Guimarães
Costa / União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Rua Padre António Caldas e Rua Nossa Sra. Fátima
41°27’00.6”N / 8°17’01.1”W
Não construído  

n/a
Câmara Municipal de Guimarães
Direção-Geral dos Serviços de Urbanização

66
10
n/a
ruas de acesso
Rua de S. Dâmaso

66
38

Fase 1:

24

38

n/a

1952

23

n/a

2

n/a

4
1
sim

10 2 2
n/a n/a n/a
40 n/a n/a
1 1 1
5 4 5
1 1 1
sim sim sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

Tipo 3: Tipo 4: Tipo 5:

Fase 2:
28
n/a
n/a
n/a

Tipo “A”: Tipo “B”:
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CT_BMA_52

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Património - Pasta 106/1 (processo 602/MU/45)

n/a
29 de fevereiro de 1952

30 de dezembro de 1952
 

“DGSU, criada através do Decreto‐Lei no 34337, de 27 de 
Dezembro de 1944”, in DINIZ, Maria Joana, Arquivo Histórico 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 
Universidade Nova de Lisboa, 2015 

Projeto para a expansão do bairro municipal. 
As habitações Tipo 3 e Tipo 4 correspondem a moradias 

iguais às existentes no projeto construído de 1931 e 
localizam-se na continuidade das bandas já construídas.      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro
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Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/2000 
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

Montagem plantas 
de r/c e 1º andar 

habitação do tipo B
Escala 1/100

Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta
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Corte de 
habitação do tipo B
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta

Alçado de 
habitação do tipo B
Escala 1/100
Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta
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BAIRRO MUNICIPAL DA ARCELA - LEÃO XIII (expansão)
MdH DB a597

Guimarães
Costa / União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Rua Padre António Caldas e rua Nossa Sra. Fátima
41°27’00.6”N / 8°17’01.1”W
Construído  

1945 Casas para Famílias Pobres - decreto-lei 34.486
Câmara Municipal de Guimarães
n/a

38
n/a 
n/a
ruas pedonais
Rua de S. Dâmaso

38
37
Tipo 1:

Fase 1:

26

36

n/a

1953

n/a

1955

1

1955

5
0
sim

Tipo 2:
10
n/a
n/a
1
4
0
sim

Informação Básica

Localização
cidade

freguesia
rua / lugar

geolocalização
estado

Intervenientes
natureza da ação

promotor
projetista

Caracterização 
n.º de parcelas
n.º de volumes
equipamentos 

espaço público
rua âncora

Dados do fogo
fogos autorizados

fogos representados
variações

n.º de fogos
área da parcela m2

área construída m2

n.º de pisos
n.º divisões

anexos
espaço exterior

Percurso histórico
Faseamento
n.º de fogos

projeto
construção

uso

1
n/a
n/a
1
4
1
sim

Tipo 3:

Fase 2:
18 (volumes)
1953
n/a
n/a

Tipo 4: Tipo 5:
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CT_BMA_53

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Património - Pasta 106/1 (processo 3/8/35)

6221
16 de abril de 1953

3 de fevereiro de 1955

[s.n.], (1950), Bairro de Casas para Famílias Pobres Leão XIII, 
Casas para Famílias Pobres,  [MdH BD a597]. In RAMOS, 
Rui J. G., GONÇALVES, Eliseu, SILVA, Sérgio, TAVARES, 

Maria, et al., 2019, Mapping Public Housing Research Project 
Database. Retrieved October, 11, 2020, from <https://db.up.pt/

fmi/webd/Mapa_habitacao_db.fmp12?$ID=a597&script=GOficha>

Projeto de expansão do bairro aprovado. Os anteriores não 
iam de encontro com a ideologia do bairro primitivo. 

Neste caso, todas as habitações são de um piso, não 
existindo edifícios plurifamiliares, tal como era pretendido. 

A fase 2 refere-se a outra possível expansão, não construída.
      

BAF Referências

Arquivísticas
arquivo
cota
licença de obra
data de entrada
data referência

Bibliográficas

Notas

Fotografia aérea

© Google Earth Pro



Casas da Tabela      A Evolução dos bairros operários em Guimarães182

Informação 
Gráfica

Implantação 
do conjunto

Escala 1/2000 
Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta

SEM
DADOS

Planta de 
habitação exemplar
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SEM
DADOS

SEM
DADOS

Cortes de 
habitação exemplar

Alçados de 
habitação exemplar
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Informação 
Fotográfica

Alçado de 
habitação exemplar
Fotografia do autor

Sala de 
habitação exemplar

Fotografia cedida 
por um habitante
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Anexo de 
habitação exemplar
Fotografia cedida 
por um habitante

Quintal de 
habitação exemplar
Fotografia cedida 
por um habitante




