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A investigação tem como objecto as sete colónias agrícolas construídas pela 
Junta de Colonização Interna em Portugal continental entre 1936 e 1960. 

Partindo da constatação de que há, do ponto de vista disciplinar da arquitectura, 
um desconhecimento generalizado da existência das colónias agrícolas da JCI; de que 
entre as várias colónias e mesmo dentro de cada colónia existe uma diversidade de 
modelos de estruturação do território, de conformação dos assentamentos e de 
expressões arquitectónicas dos edifícios, facto que contraria a visão artifi cialmente 
estabilizada sobre o trabalho dos organismos públicos do Estado Novo; e de que visi-
tando as sete colónias se pressente a existência de princípios e dispositivos espaciais 
que permitem o reconhecimento de uma identidade e de uma legibilidade territorial 
comum; propõe-se:

– a identifi cação das sete colónias agrícolas, para a qual foi elaborada carto-
grafi a, até agora inexistente, à escala do território, identifi cando a extensão dos 
terrenos agrícolas de cada núcleo e a implantação do assentamento; o desenho dos 
assentamentos, referenciando todos os edifícios construídos (com indicação de datas 
e autorias); e o levantamento dos edifícios dos casais agrícolas;

– a contextualização da formação e objectivos da JCI, inscrevendo a sua acção 
no debate sobre a reforma agrária iniciado em meados do século XIX. A análise da 
actividade da JCI, percorrendo os seus projectos e realizações e a sua relação com o 
quadro legal em que estes se enquadravam assim como os contextos sociais e polí-
ticos que sobre a JCI exerceram infl uência;

– a interpretação da diversidade de conformações acima referida a partir do 
facto da constituição e confi guração das colónias agrícolas não corresponder a um 
projecto único, pontual e fechado, mas antes ser consequência de um processo longo 
que engloba diversas visões e programas que emergiram das várias fases de formação 
e amadurecimento da própria JCI. Neste sentido, circunscrevemos quatro momentos 
chave do processo de construção das colónias agrícolas da JCI. 

Resumo



RESUMO XI

Para cada momento colocamos uma hipótese de reconstituição do contexto e 
objectivos da encomenda, e analisamos, em cada escala – território, assentamento 
e casa –, premissas, programas, dimensionamentos, princípios de composição, refe-
rências, infl uências e convergências de temas. Esta análise permite-nos, entre outros 
aspectos, compreender a existência de diferentes condicionamentos da encomenda 
de arquitectura, decorrentes de alterações do contexto económico e sociopolítico; 
de variações na formação das equipas técnicas; e ocasionalmente de espaço para um 
contributo individual por parte dos técnicos intervenientes. Permite-nos também 
afi rmar que em grande parte do percurso de construção das colónias agrícolas da 
JCI, os seus projectos espelham os temas do debate arquitectónico do seu período. 
Temas com os quais os arquitectos da JCI também se debateram, e nalguns aspectos, 
ainda que não tenham tido dimensão, divulgação e visibilidade para serem modelo, 
exemplo ou referência, foram precursores;

– a aferição dos princípios, estratégias e elementos construídos que intro-
duzem legibilidade nas colónias e permitem o reconhecimento de uma identidade 
comum. O questionamento da inscrição deste conjunto de intervenções na cultura 
dos espaços urbanos portugueses e o seu possível contributo para o desenvolvimento 
dos projectos de colonização agrícola de Angola e Moçambique, levados a cabo na 
década de 1950 e 1960.

Estudar as colónias agrícolas da JCI constituiu para nós, antes de mais um exer-
cício de projecto arquitectónico, para o qual utilizamos as nossas ferramentas habi-
tuais, em especial o desenho como meio de interpretação e síntese. As analogias que 
encontrámos entre os temas de desenho das colónias agrícolas da JCI e as questões 
que caracterizam hoje o território desruralizado e extensamente urbanizado permite-
-nos considerar que a aprendizagem com a experiência da JCI constitui um contributo 
rico e operativo para o exercício de projecto no território contemporâneo.
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Abstract

The seven agricultural colonies built by the Internal Colonization Board (ICB)  in 
continental Portugal between 1936 and 1960 are the subject of the research. 

Noting that there is, from a disciplinary architectural point of view, a wides-
pread ignorance of the existence of ICB’s agricultural colonies; that among the 
several colonies and even within each colony there is a diversity of models of territo-
rial structuring, settlement framing and expressions of building architecture, which 
contradicts the artifi cially established vision on the work of the public organisms of 
the New State; and that, by visiting the seven colonies, one can sense the existence 
of principles and spatial devices which enable the recognition of an identity and a 
mutual territorial legibility; it is proposed:

- the identifi cation of the seven agricultural colonies, for which cartography, 
to territorial scale, thus far inexistent, was elaborated, identifying the extent of the 
agricultural land of each nucleus and the implementation of the settlement; the 
drawings of the settlements, referencing all the buildings (with date and authors 
indicated); and the survey of the buildings of agricultural couples;

- the contextualization of the shaping and objectives of the ICB, enlisting its 
action in the debate on land reform, initiated in the mid-19th century. The analysis 
of ICB’s activity, through their projects and achievements and its relationship with 
the legal framework in which they fell, as well as the social and political contexts on 
which the ICB exerted infl uence;

- the interpretation of the diversity of conformations mentioned above from 
the fact that the constitution and confi guration of the agricultural colonies do not 
correspond to a single, punctual and closed project, but instead a result of a long 
process which encompasses various visions and programs that emerged from the 
various stages of formation and maturation of the ICB itself. In this sense we circu-
mscribe four key moments of the construction process of the agricultural colonies 
of ICB.



ABSTRACT XIII

For each moment, we place a hypothesis of reconstruction of the context and 
objectives of the order, and analyze, in each scale - territory, settlement and house -, 
premises, programs, dimensioning, principles of composition, references, infl uences 
and similarities of themes. This analysis allows us to, among other, understand the 
existence of diff erent architectural order constraints, arising from changes in the 
economic and socio-political context; of variations in training of technical teams; 
and occasionally of space for an individual contribution on the part of technicians. 
It allows us also to affi  rm that for most of the construction of agricultural colo-
nies of the ICB, their projects refl ect the themes of the architectural debate of its 
period. Themes with which the architects of the ICB also struggled with, and in some 
ways, even if they have not had dimension, dissemination and visibility to be a model, 
example or reference, were precursors;

- the measuring principles, strategies and constructed elements that introduce 
legibility in the colonies and that allow the recognition of a common identity. The 
questioning of the inscription of this set of interventions in the culture of Portuguese 
urban spaces and its possible contribution to the development of projects of agricul-
tural colonization of Angola and Mozambique, undertaken between 1950 and 1960.

Studying the agricultural colonies of ICB was for us, fi rst of all, a project exercise 
in architecture, for which we use our usual tools, in particular the drawing as a means 
of interpretation and synthesis. The analogies that we found between the themes of 
design of the agricultural colonies of the ICB and the issues that characterize today 
the rural depopulated and extensively urbanized territory allow us to consider that 
learning from the experience of the ICB constitutes a rich and operative contribution 
for the project exercise  in contemporary territory.
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As sete colónias agrícolas construídas pela Junta de Colonização Interna em 
Portugal continental, entre 1936 e 19601, constituem o objecto desta investigação. 

A sua escolha decorre de várias circunstâncias. A primeira será o facto de ter 
vivido a minha infância próximo da Colónia Agrícola da Boalhosa, espaço que, no 
primeiro ano do curso de Arquitectura, escolhi para desenvolver o trabalho de 
antropologia, com o Professor José Maria Cabral Ferreira. Desse momento recordo a 
descoberta do interior moderno das casas e de tecer considerações sobre a falta, na 
aldeia, de espaços de comércio – como a mercearia e o café – e de espaços públicos de 
estar, considerando que a praça, no seu estado de abandono e sem a capela e o posto 
médico construídos, funcionava apenas como um campo de jogos para as crianças. 
Do trabalho guardei uma cópia do desenho da planta da aldeia, cujo original, empres-
tado por um colono, já se encontrava bastante deteriorado.

No fi nal do curso de Arquitectura, na sequência do concurso público que venci, 
em conjunto com os arquitectos Tiago Correia e Bruno Figueiredo, para o projecto da 
Escola Básica Integrada do Primeiro Ciclo de Paredes de Coura, fomos convidados pela 
Câmara Municipal a apresentar, num prazo muito curto, uma proposta de projecto 
para o Centro de Interpretação e Educação Ambiental da Área Protegida do Corno 
de Bico, área que abrange uma pequena parte do território da Colónia Agrícola da 
Boalhosa. A escolha do sítio para localizar o equipamento estava então ainda em 
aberto, pelo que nos empenhamos desde logo em fi xar a sua construção na aldeia da 

1 Período delimitado entre a formação da Junta e, genericamente, os últimos projectos de arquitectura por 

si desenvolvidos para as colónias agrícolas. Depois de 1960, os projectos da JCI para as colónias referem-

-se a pequenas alterações e adaptações: revisões agrícolas (CA Boalhosa), a adaptações de estradas 

decorrentes da construção da barragem de Pisões (CA Barroso), à construção do cemitério na CA 

Barroso (isolado da aldeia), a ampliações da cooperativa de Pegões e à construção da capela da CA Alvão 

(isolada dos núcleos e de difícil acesso).

Introdução
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colónia, no intuito, não só de dar visibilidade à aldeia, como também de incentivar 
a leitura diferenciada entre a fl oresta autóctone e a paisagem construída pela JCI. 
Sendo apenas a escola e a casa da professora propriedades da Câmara Municipal, e 
sendo o programa do novo equipamento demasiado extenso para a escala dos edifí-
cios existentes, com a nossa cópia guardada da planta do projecto da JCI para a aldeia, 
aconselhamos a compra do terreno onde estivera prevista a construção da capela. O 
projecto avançou, e para além da construção do novo edifício, recuperámos o edifício 
da escola e da casa da professora, agora como cantina e centro de acolhimento. A 
elaboração do projecto, para o qual estabelecemos como premissa a manutenção dos 
edifícios e imagem global da aldeia original, no intuito de salientar a sua particulari-
dade e integridade, foi bastante condicionada pelo desconhecimento dos projectos, 
quer dos edifícios (entretanto já bastante alterados), quer de outras colónias da JCI. 

No momento em que iniciámos o Programa de Doutoramento em Arquitectura 
os nossos interesses de investigação giravam em torno da habitação em contexto 
rural, do suporte físico enquanto premissa de projecto e do possível contributo que 
o desenho de um fragmento pudesse constituir para qualifi car o território em que 
se insere, ou seja o seu suporte. Desejávamos desenvolver uma investigação que nos 
fosse útil, quer como arquitecta, quer como docente, e procurávamos compreender o 
que poderia ser uma investigação em arquitectura centrada nas questões de projecto 
e utilizando as suas ferramentas. A hipótese de fi xar as colónias agrícolas da JCI como 
objecto da investigação era ponderada pela consciência da sua utilidade em apoiar 
futuras intervenções, pelo encantamento em torno do que signifi cava para nós a 
Colónia Agrícola da Boalhosa (a única que conhecíamos) enquanto operação global 
de desenho de uma porção de território, e por último, pela constatação do desco-
nhecimento generalizado da existência das colónias. Do ponto de vista disciplinar 
veja-se, por exemplo, as suas ausências no “Inquérito à Arquitectura do Século XX 
em Portugal”2. 

A decisão fi nal, de investigação das colónias agrícolas da JCI enquanto último 
programa de colonização nacional em território continental, foi fortemente marcada 
pelo entusiasmo do Professor Walter Rossa, no âmbito da Unidade Curricular “Cons-
trução da cidade portuguesa” no curso de Doutoramento.

2 AFONSO, João [editor]. “Inquérito à arquitectura do século XX em Portugal”. Lisboa, Ordem dos Arqui-

tectos, 2006. E http://www.iap20.pt/
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A investigação parte da constatação de três factos que constituíram a base de 
problematização da tese: o desconhecimento generalizado, no campo da arquitec-
tura, da existência das colónias, dos seus projectos e realizações; a diversidade de 
expressões arquitectónicas e de estruturas de povoamento existentes, quer entre 
colónias, quer dentro de algumas delas; e a existência de princípios e dispositivos 
espaciais que permitem o reconhecimento de uma identidade e de uma legibilidade 
territorial no conjunto das sete colónias.

Procurámos contribuir, antes de mais, para o conhecimento do contexto, 
dimensão, objectivos e metodologias de implementação das colónias agrícolas da 
JCI, e do seu enquadramento na criação e actividade da JCI; para a compreensão das 
circunstâncias que justifi cam a diversidade constatada, especialmente no contexto 
de um organismo público instituído pelo Estado Novo, cuja cultura arquitectónica 
é tendencialmente lida globalmente de forma unitária; para a identifi cação das 
premissas, estratégias, referências, infl uências e confl uências de temas que informam 
a diversidade de desenho das colónias a várias escalas – território, assentamento e 
edifício –; para a aferição dos princípios, estratégias e elementos construídos que 
dão legibilidade nas colónias e permitem a identifi cação de uma identidade; e para o 
questionamento da inscrição deste conjunto de intervenções na cultura dos espaços 
urbanos portugueses3.

O estudo e investigação das colónias agrícolas da JCI levantam um conjunto 
de difi culdades que constituem simultaneamente alguns dos seus pontos de inte-
resse. Referimo-nos à necessidade de uma análise continuamente cruzada entre as 
várias escalas – território, assentamento, edifício –; a uma atenção à relação entre as 
premissas de desenho, a representação gráfi ca, os materiais e técnicas construtivas 
adoptados e o artefacto construído; e ao constante cruzamento entre arquitectura 
popular, contexto arquitectónico da época e referências internacionais congéneres. 

A estrutura do documento corresponde sequencialmente à abordagem de cada 
um dos contributos acima identifi cados e procura integrar continuamente os neces-
sários cruzamentos referidos. Organiza-se em três partes, com naturezas e dimen-
sões muito diferentes.

Ainda integrado na introdução, um texto inicial expõe o percurso de construção 
do problema da tese dando nota do estado da arte e da metodologia seguida ao longo 
da investigação.

Na primeira parte é apresentada a Junta de Colonização Interna e as suas sete 
colónias construídas. 

Um primeiro capítulo contextualiza a formação e objectivos da JCI, inscrevendo-
-a no debate sobre a reforma agrária iniciado em meados do século XIX; e percorre a 

3 Expressão utilizada por Sandra Pinto in PINTO, Sandra Mara Gameiro. As interações no sistema das opera-

ções urbanísticas nos espaços urbanos portugueses até meados de Oitocentos. Coimbra, FCTUC, 2012. 

[Tese de doutoramento em arquitectura]. 

problema e contributo

estrutura do documento

primeira parte
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sua actividade analisando as suas acções, realizações e constrangimentos, o quadro 
legal em que estes se situam e os contextos sociais e políticos que nela exercem 
infl uência.

Num segundo capítulo são identifi cadas as sete colónias agrícolas construídas. 
A informação compilada sobre a sua localização, cronologia e breve história é acom-
panhada por desenhos de síntese por nós elaborados que reúnem informação reco-
lhida nos projectos, na cartografi a militar, em fotografi as aéreas do Google Earth e 
em visitas às colónias:

– desenho do território, à escala 1/25.000, identifi cando a extensão dos terrenos 
agrícolas de cada núcleo e a implantação do assentamento. 

– desenho do assentamento, à escala 1/2.500, identifi cando os vários edifícios 
representados pelo seu piso térreo.

– desenho dos casais dos colonos, à escala 1/250, identifi cando os espaços quer 
da habitação quer das dependências agrícolas.

Os equipamentos, para além da planta de piso térreo presente no desenho do 
assentamento, serão referenciados através de fotografi as.

Optámos pela inserção de desenhos nossos neste capítulo de apresentação das 
colónias, dado que os vários projectos a que acedemos correspondem, na grande 
maioria dos casos, a fragmentos do território ou do assentamento, não existindo 
para todas as colónias agrícolas desenhos abrangentes dos conjuntos.

Este segundo capítulo termina com um texto onde são identifi cados e enqua-
drados os vários programas presentes nos assentamentos: casais agrícolas, assis-
tência técnica, religiosa, médica, social e escolar, para além das infra-estruturas de 
abastecimento de água.

A estrutura da segunda parte, organizada em quatro capítulos, é construída 
sobre a nossa hipótese de leitura do objecto, procurando revelar em si, desde logo, 
pistas para o seu entendimento. Os quatro capítulos correspondem a quatro períodos, 
de dimensão variável, em que nos parece possível circunscrever quatro momentos 
específi cos do programa colonizador da JCI e da sua consequente tradução arqui-
tectónica. Em cada um dos momentos, identifi camos o contexto e objectivos do 
programa, assim como, para as diferentes escalas, da casa ao território, as premissas, 
temas e problemas abordados do ponto de vista do projecto de arquitectura.

Utilizamos a designação “momento” dado que os seus limites não se prendem 
necessariamente com períodos temporais relevantes em si, mas antes com espaços 
de tempo delimitados por um determinado contexto ou circunstância. 

Em cada momento são identifi cadas as circunstâncias, com consequências 
directas nas propostas arquitectónicas, que o diferenciam. A lógica de orientação 
da investigação e de construção da narrativa da tese estrutura-se recorrentemente 
a partir de duas acções: a identifi cação – dos elementos, dos espaços, das premissas, 
das referências e infl uências –, e a composição, no sentido da síntese entre os vários 
temas, entre os vários elementos que concorrem para a construção de uma proposta, 
de um espaço, de um momento.

segunda parte
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Em cada capítulo, correspondente a um momento, são analisadas as três escalas 
propostas – território, assentamento e edifício –, existindo uma correspondência 
entre estas três escalas e os três subcapítulos de que são compostos.

As considerações tecidas em cada escala, de cada um dos quatro momentos, foi 
orientada por uma grelha de análise de base, ainda que com abertura sufi ciente para 
reagir à diversidade de circunstâncias, e de quantidade de temáticas presentes em cada 
momento. À escala do território procurámos identifi car metodologias de projecto, 
critérios para a escolha dos sítios dos assentamentos, e elementos e premissas defi ni-
doras e passíveis de introduzir legibilidade na globalidade da intervenção. À escala do 
assentamento focámo-nos no enunciar de um princípio de implantação dos casais, na 
identifi cação dos elementos estruturadores da composição, na descoberta da relação 
entre desenho e sítio, no reconhecimento dos programas que participam no conjunto, 
e na identifi cação das premissas de desenho do espaço público e da arborização. À 
escala do edifício orientámos a análise no sentido de caracterizar o programa, dimen-
sionamento e articulação entre espaços, compreender as premissas de implantação, 
e no caso dos casais também de desenho da parcela, identifi car princípios de compo-
sição volumétrica, opções relativas à materialidade e sistemas construtivos e conse-
quente expressão arquitectónica.

Cada subcapítulo ou tema aí debatido é organizado em dois tempos: primeiro 
enunciam-se as questões mais signifi cativas e de seguida analisam-se ou expõem-se 
as mesmas em casos específi cos das colónias. Estas análises de casos identifi cam-se, 
do ponto de vista da formatação gráfi ca do documento, pela organização do texto 
em três colunas por página, dimensão menor dos caracteres do texto e prevalência 
de desenhos ou imagens sobre o texto.

O primeiro momento que circunscrevemos corresponde sensivelmente ao período 
entre a constituição da JCI, em 1936, e a apresentação, em 1942, do Projecto de colo-
nização da Herdade de Pegões, o primeiro projecto desenvolvido de raiz pela Junta 
com o intuito de constituir exemplo “doutrinariamente bem concebido e pratica-
mente bem fundamentado“4. Para além da execução do “Reconhecimento e Plano 
geral de aproveitamento dos baldios”, neste momento assiste-se à fi xação de uma 
metodologia de desenvolvimento dos projectos de colonização, centrada sobretudo 
nas questões de dimensionamento e constituição do casal agrícola. Metodologia que 
é informada pelo “Estudo das colonizações «espontâneas»” desenvolvidas no fi nal 
do século XIX e início do século XX; pela experiência do “Projecto de reorganização 
da CA dos Milagres”; e pela aprendizagem com o “Projecto de colonização do Baldio 
de Sabugal”, processo já em curso na DGASA quando é criada a JCI.
Nos quatro projectos desenvolvidos neste primeiro momento – CA dos Milagres, 
Martim Rei, Herdade de Pegões e Mata Nacional da Gafanha, dos quais apenas os 
dois primeiros foram construídos – o desenho dos assentamentos refl ecte apenas 
questões agronómicas, e corresponde a um povoamento disperso de assentamentos 
de lavoura autónomos.

4 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.16.

primeiro momento
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O desenho dos edifícios dos casais, desenvolvido por engenheiros agrónomos e enge-
nheiros civis, debate-se fundamentalmente pela defi nição do programa e dimensões 
mínimas e pela garantia das condições básicas de higiene, salubridade e moral.

O segundo momento que circunscrevemos, coincide com os últimos anos da Segunda 
Guerra Mundial, será essencialmente um período de elaboração de projectos – CA do 
Barroso, Boalhosa e Alvão –. As obras executadas correspondem apenas à conclusão 
da construção dos casais e de alguns equipamentos da CA de Martim Rei, no Sabugal, 
e na CA dos Milagres. O fi nal do momento é marcado pela publicação em 1946 de 
diversa legislação que, já em tempo de paz, permitirá avançar para a construção das 
colónias.
O desenvolvimento dos projectos para as colónias de Trás-os-Montes e Minho 
colocam o problema da incorporação da leitura geográfi ca da região na metodo-
logia de projecto. São projectados os primeiros assentamentos concentrados, onde a 
escolha do sítio quer do ponto de vista topográfi co, quer do ponto de vista da relação 
com a rede de povoamento territorial é assumida como premissa central.
O enquadramento ideológico altera-se signifi cativamente, o quadro de recursos 
mínimos e de construção de uma intervenção centrada exclusivamente nas questões 
da agricultura é substituído pela procura de um sentido de representação dos valores 
defendidos pelo Estado – identidade, ruralidade e ordem –, e revela a intenção cons-
ciente de construção de uma paisagem. A presença de arquitectos nos projectos dos 
assentamentos e edifícios, apesar de não ser referida nos documentos, é inegável. A 
matriz de desenho dos assentamentos revela uma panóplia de referências, infl uên-
cias ou convergências de temas resgatados quer ao debate internacional da época, 
quer a referências ancestrais. Estabiliza-se um princípio de implantação dos casais 
na relação com o arruamento que os serve, e que constitui o elemento estruturador 
dos assentamentos.
O edifício do casal agrícola ganha igualmente um papel de representação. Habitação e 
dependências agrícolas são concentradas num volume único, onde se procura engran-
decer a imagem do Lar. São desenvolvidas propostas para os casais do Barroso – em 
Trás-os-Montes –, Boalhosa – no Minho – e Pegões – no Ribatejo –. Para cada região 
é proposto um “tipo” que resulta de uma reinterpretação da arquitectura popular da 
região. Reinterpretação cruza uma análise cuidada entre os materiais de construção 
disponíveis e a expressão arquitectónica associada, as infl uências do clima na compo-
sição volumétrica e na organização espacial interior, e as novas premissas de higiene, 
moral e organização social impostas.

O terceiro momento, balizado sensivelmente entre 1947 e 1953, corresponde ao 
período, no pós-guerra, em que estão a ser construídas as grandes colónias – Pegões, 
Barroso e Gafanha –.

A reorientação do Estado, no sentido da modernização e industrialização do 
país, provoca a deslocação do meio de expressão privilegiado da acção colonizadora 
da JCI – o casal agrícola – para os equipamentos da assistência, agora concentrados 
em novos assentamentos – os centros sociais –. Transparece a procura de um novo 

segundo momento

terceiro momento
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sentido de representação, expresso já não pelos valores da ruralidade, mas pela 
presença institucional do Estado que agora se quer expor como agente de moder-
nização. Nos assentamentos dispersos assiste-se a um resgatar dos elementos do 
sistema clássico de legibilidade da cidade – a porta, a rua e a praça – interpretados à 
escala do território.

São desenvolvidos três novos projectos de casais, dois dos quais correspondem 
ao redesenho dos casais projectados no momento anterior, procurando simplifi car a 
composição e reduzir as suas áreas no sentido de minimizar os custos de construção.

É neste terceiro momento que se desenha e constrói a maioria dos edifícios assis-
tenciais das colónias, onde se assiste à experimentação de uma diversidade de expres-
sões arquitectónicas, desde a procura de uma “pretensa arquitectura nacional”5, à 
experimentação do “moderno”.

O quarto e último momento que circunscrevemos no processo de construção 
das colónias agrícolas da JCI corresponde sensivelmente à segunda metade da década 
de 1950, período posterior ao debate do I Plano de Fomento em que já havia uma 
consciência de que o processo de construção de colónias agrícolas por parte da JCI 
não teria seguimento no futuro. É projectada e construída a CA da Boalhosa e desen-
volvidos vários projectos para a segunda fase da CA da Gafanha, que não foram 
realizados.

Assiste-se à entrada dos arquitectos paisagistas nas equipas de técnicos da JCI, 
que realizam trabalho quer à escala do território, intervindo nos projectos de colo-
nização, quer à escala do assentamento, desenvolvendo projectos de ordenamento 
paisagístico. São desenvolvidos projectos de urbanização de diversos assentamentos.

Há uma alteração signifi cativa na matriz de desenho dos assentamentos. A 
estruturação dos conjuntos a partir da fi gura central do arruamento é substituída 
por composições mais complexas, organizadas a partir da disposição de faixas de 
parcelas que conformam espaços de ruas e praças, onde se procura um sentido de 
comunidade. O modelo da casa unifamiliar isolada é abandonado, os casais passam 
a ser organizados em edifícios geminados ou em banda.

Do ponto de vista do desenho dos casais há um abandono do entendimento do 
edifício enquanto tipo generalizável a uma região, optando-se por um claro ajuste 
deste à forma do assentamento e às condições específi cas do sítio. Este abandono 
não signifi ca, contudo, que não continue a existir apropriação de elementos da arqui-
tectura popular. No conjunto de edifícios construídos na CA da Boalhosa ressalta 
o recurso a uma expressão arquitectónica moderna associada a uma atenção aos 
materiais, dispositivos e relações espaciais da habitação rural da região.

São, neste quarto momento, construídos diversos equipamentos de apoio 
à produção agrícola – adegas, cooperativas, instalações pecuárias, etc. –, onde se 
mantém uma diversidade de expressões arquitectónicas que parece corresponder 
essencialmente aos interesses de cada um dos arquitectos autores dos projectos.

5 PEREIRA, Nuno Teotónio. “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, In Escritos. 1947-1996, 

selecção. Porto, FAUP publicações, 1996. p. 259.

quarto momento
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Na terceira parte são identifi cados os princípios e dispositivos de desenho inva-
riantes no conjunto das sete colónias, elementos recorrentes que introduzem legibi-
lidade nas colónias e permitem o reconhecimento de uma identidade. Questiona-se 
a inscrição das colónias agrícolas da JCI na cultura dos espaços urbanos portugueses.

Dada a excessiva dimensão do volume do documento impresso optámos, por 
uma questão de conforto no seu manuseamento, pela sua encadernação em dois 
volumes. O volume I integra a introdução e a primeira parte, textos onde o objecto, o 
seu contexto e a colocação do problema de investigação são apresentados ao leitor; 
o volume II integra o corpo principal da tese, que corresponde à segunda e terceira 
parte e ao epílogo. 

A necessidade de dar conhecimento de um grande conjunto de objectos – quer 
documentos, quer espaços – na sua maioria desconhecidos e de difícil acesso levou-
-nos a inserir no documento uma grande quantidade de imagens. Para além desse 
recurso, que consideramos necessário para a compreensão do trabalho, a falta de 
qualidade, quer desses elementos, quer dos meios de reprodução disponíveis impe-
diram-nos de optar pela sua impressão, em muitos casos, em dimensões aceitáveis. 
Nesta circunstância, e considerando que em vários textos as imagens, principalmente 
de objectos que não correspondem ao trabalho da JCI, constituem apenas evocações, 
por se tratarem de pequenas ilustrações, convidamos o leitor a consultar a versão 
digital do documento onde as imagens poderão ser analisadas com a qualidade 
devida ou no mínimo, com a melhor qualidade possível.

As condições precárias com que fotografámos a maior parte da documen-
tação gráfi ca da JCI, quer pela relação entre tempo disponível e a sua quantidade 
– num momento do percurso de investigação em que ainda não tínhamos hipóteses 
para fazer escolhas –, quer pela qualidade de reprodução dos documentos, não 
nos permitiu reunir informação para inserir escala gráfi ca na legenda dos desenhos 
fotografados. 

A integração, no documento, de informação e documentação gráfi ca de quali-
dade e dimensões muito díspares, difi cultou a construção de um documento equili-
brado do ponto de vista da sua formatação.

terceira parte

encadernação

imagens e os desenhos
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•1.  Localização das colónias agrícolas 

da JCI em Portugal continental [data | 

altitude | tipo de povoamento]

CA Boalhosa
1946-1966 | 555 e 760 | concentrado

CA Barroso
1942-1962 | 815 a 1050 | concentrado

CA Alvão
1942-1953 | 870 e 960 | concentrado

CA Gafanha
1942-1961 | 9 a 15 | disperso ordenado

CA Sabugal
1937-1952 | 40 a 860 | disperso

CA Milagres
1926/1937-1950 | 125 a 163 | disperso

CA Pegões
1938-1967 | 30 a 70 | disperso ordenado
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As sete colónias agrícolas construídas pela JCI, embora utilizadas como exem-
plos para propaganda das obras de “ressurgimento nacional”1 do regime, têm dimen-
sões extremamente reduzidas, tanto em termos de área de intervenção como do 
número de famílias instaladas. Documentadas apenas em publicações da JCI e em 
escassos trabalhos de investigação, não há, por isso, um conhecimento comum, nem 
da sua existência, nem localização. Identifi cá-las e localizá-las constituiu a primeira 
tarefa desta investigação.

Partimos das referências bibliográfi cas de publicações editadas pela JCI, muitas 
delas depositadas nos Fundos (ainda não tratados arquivisticamente) do Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, e construímos uma listagem de sítios, que nem sempre 
foram alvo de intervenções. A toponímia utilizada, quase sempre associada aos 
baldios objecto dos estudos, constituía uma referência difícil, porque ausente em 
grande parte da cartografi a.

Através de uma referência a Eugénio de Castro Caldas2 que indicava terem sido 
“[…] instalados 24 colonos no Alvão (Vila Pouca de Aguiar), 57 nos baldios de Boticas 
e Montalegre, 12 nos Milagres (Leiria), 36 na Colónia de Martim Rei (Sabugal), 10 na 
Boalhosa (Paredes de Coura) e 22 na Gafanha (Ílhavo)”, partimos para a busca das 
colónias nestas áreas, sem qualquer dado relativo à sua dimensão, tipo de povoa-
mento, densidade ou estado actual. 

Através do cruzamento da Série Cartográfi ca da Carta Militar de Portugal à escala 
1/25 000 [•3] com as fotografi as aéreas disponibilizadas no “Google Earth”[•2] anali-
sámos sistematicamente as representações do território, colocando, verifi cando e 

1 SNI. Colonização interna (Cadernos do Ressurgimento Nacional). Lisboa, Edições SNI, [1945].

2 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.477. 

 Só numa fase mais adiantada da investigação conseguimos consultar este livro.

identifi cação

Do conhecimento estabilizado 
à construção do problema. 
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•2.   Núcleo de Vascões da CA da Boa-

lhosa visualizado no Google Earth. 

•3.   Lugar de S. Mateus da CA do 

Barroso na Carta Militar 1 : 25.000
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confi rmando hipóteses de localização através da percepção de repetição de módulos, 
recorrências de relações e existência de traçados reguladores em conjuntos delimi-
tados. Com apenas algumas dúvidas sobre a localização de alguns assentamentos 
correspondentes a pequenos conjuntos de dois a três casais na CA do Alvão, CA de 
Martim Rei e CA Milagres, e à delimitação de uma área de povoamento disperso, 
organizado em quadrícula, junto ao Núcleo de Faias na CA de Pegões (que poste-
riormente viemos a confi rmar corresponder a uma intervenção de parcelamento da 
Herdade de Pegões, anterior à intervenção da JCI), este trabalho permitiu localizar 
todas as colónias Agrícolas construídas pela JCI em Portugal continental. 

A consciência de que o método utilizado apenas foi viável pelo facto de os 
conjuntos possuírem uma legibilidade e uma aparente capacidade de inscrição no 
território, fi xou desde logo um dos temas que nos parecia pertinente problematizar.

A interrogação seguinte prendeu-se naturalmente com a constatação da exis-
tência de dois modelos de povoamento – disperso e concentrado – nas colónias 
agrícolas construídas. Interrogação que também encontrámos, depois, num estudo 
apresentado em 1988 por João Lemos de Castro Caldas3 – “Política de colonização 
interna. A implantação das colónias agrícolas da Junta de Colonização Interna”, à 
data, 2010, o único trabalho de investigação específi co sobre a JCI que identifi cámos. 
O problema, resgatado por Castro Caldas ao debate espanhol expresso na ”Historia 
y evolución de la colonización agraria en España (1939/1982)”4 é colocado, de forma 
abstracta, em torno dos critérios para a escolha de um tipo ideal de povoamento, 
centrando as questões apenas nas vantagens e desvantagens da relação entre casa 
e parcelas agrícolas. 

João Castro Caldas considera que a existência dos dois modelos de povoa-
mento – disperso e concentrado – nas colónias agrícolas da JCI corresponde apenas 
a uma lógica de ensaio perante um debate que se mostrou inconclusivo5. Ainda que 
aceitando esta leitura, pareceu-nos pertinente: 1. questionar os critérios do ensaio; 
2. equacionar a sua sequência cronológica; 3. compreender se existe uma relação 
entre a opção de povoamento e a circunstância geográfi ca, se a metodologia de 

3 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988.

 João Lemos de Castro Caldas [1946-12-10] é Engenheiro Agrónomo e Professor Catedrático Aposentado 

do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.

4 MONCLUS, F. J.; OYON , J. L.. Historia y evolución de la colonización agraria en España (1939/1982). Vol. 

1 Políticas y técnicas de la ordenación del espacio rural. Madrid, Ministerio para las Adiministraciones 

Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

1988. p. 184-189.

5 “O problema de saber se resultaria melhor instalar os colonos a viver próximo dos seus locais de 

trabalho — em casas isoladas, distribuídas ao longo dos caminhos ou agrupadas nos cruzamentos 

— ou em núcleos de povoamento — quer na forma de concentração única de construção, quer na de 

um núcleo principal e de outros satélites — suscitava de facto argumentos a favor e contra cada uma 

das soluções […].Não havia portanto um critério seguro a este propósito, que pudesse ser aceite sem 

controvérsia no seio dos mentores e executores da política de colonização interna. […] Não era contudo 

possível extrair […] conclusões que apontassem para uma solução única e definitiva. A JCI viria na 

prática a optar pelo ensaio de diversas modalidades nas colónias agrícolas que instalou […].” in CALDAS, 

João Lemos de Castro. Op. cit. p.32-33.
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•4. “La redenzione dell’ Agro Pontino”. 

Foto do mural na sala do Conselho 

do Palácio do Governo em Littoria do 

pintor Duilio Cambellotti, 1934

•5. Pueblo de Guadalcacín. INC, 1957 
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projecto, assente num prévio conjunto de estudos específi cos sobre a região, explica 
essa relação; 4. clarifi car se a introdução de novas condições de produção, através 
de, por exemplo, novas técnicas de rega ou mecanização, permite uma alteração 
profunda relativamente aos modelos ancestrais da região, autonomizando a opção 
de povoamento.

O principal contributo dos estudos de João Castro Caldas6, reside, a nosso ver, 
no enquadramento da actuação e política da JCI na instalação de colónias agrícolas. 
O autor parte da identifi cação dos “ensaios de colonização interna” à data da implan-
tação do Estado Novo para, centrando-se em aspectos da legislação, caracterizar a 
constituição e regime dos casais agrícolas assim como o modelo e dimensão da explo-
ração agrícola familiar. Para além da referência aos vários ensaios de colonização 
em grandes proprie dades do Sul, de que destaca o levado a cabo por José Maria dos 
Santos na segunda metade do século dezanove, em Pinhal Novo, analisa a legislação 
publicada entre 1920 e 1925 sobre expropriação de terrenos agrícolas, parcelamento, 
colonização e “casal de família”, para caracterizar “sumariamente” a única experi-
ência estatal concretizada – a colonização do baldio dos Milagres no concelho de 
Leiria.

Além da infl uência deste processo, João Castro Caldas refere também o modelo 
do “fascismo italiano” e da “experiência espanhola” como “inspiração”7 das técnicas 
de colonização da JCI. Não torna, no entanto, presentes esses modelos, nem explicita 
que relações se estabeleceram, facto que reforça o nosso interesse em questionar a 
obra da JCI nas colónias agrícolas do ponto de vista da assimilação e integração de 
infl uências de experiências congéneres noutros países, nomeadamente em Espanha 
e Itália.

 Foi ao longo dos anos trinta que ganhou corpo a política de colonização 
interna correspondente ao projecto que Oliveira Baptista (1984) refere como 
primeiro projecto de colonização interna do regime saído do golpe militar 
de 28 de Maio de 1926. Como este autor mostra, o referido pro jecto, clara 
e explicitamente baseado no modelo da “bonifi ca integral” do fascismo 
italiano, viria a começar a esmorecer com o desfecho da segunda guerra 
mundial, dando mais tarde lugar a um segundo projecto, inspirado na 
corrente “in dustrialista”. Atingindo a máxima expressão no fi nal da década 
de cinquenta, este segundo projecto acabaria também por se esbater ao 
longo dos anos sessenta, altura em que foi abandonada qualquer tentativa 
de intervenção directa na estrutura da propriedade fundiária.8

João Castro Caldas

6 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. 

CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna (1936-1974). Análise do perfil de colono-

-tipo. Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Cientifica. Centro de Economia Agraria e Sociologia 

Rural. Universidade Técnica de Lisboa, 1982.

7 Idem. p.18.

8 Idem. p.13.

“Política de colonização interna. 
A implantação das colónias 
agrícolas da Junta de Colonização 
Interna.“
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João Castro Caldas apoia-se em Oliveira Baptista9 para identifi car vários 
momentos da acção da JCI. No entanto, do ponto de vista da intervenção arquitec-
tónica da JCI – estruturação do território, organização do espaço dos assentamentos 
e desenho da casa – omite a diversidade existente e generaliza a sua caracterização.

 Para os assentamentos Castro Caldas aponta, de modo genérico, características 
e objectivos resgatados à análise desenvolvida por Monclus e Oyon10 sobre a coloni-
zação espanhola. 

Do ponto de vista da casa afi rma que “[…] a defi nição dos princípios e critérios 
que deveriam presidir à concepção e construção das casas dos colonos era alvo de 
um consenso generalizado.”11 Princípios que seriam veiculados em compêndios de 
construções agrícolas em voga na época, como é o caso, que refere, do Manual de 
Soroa Y Pineda – “Construcciones agrícolas”12, ou, no caso português, de “A casa rural. 
A habitação” de Mário Botelho de Macedo13, e que se traduzem “[…] na proclamação 
do «respeito da tradição e dos valores autóctones», e no discurso não só contra 
o «atentado artístico que supõe o romper dos moldes da Arquitectura popular», 
como também no da «razão agronómica» que fundamentava a recusa ao ensaio 
de propostas que rompessem com o tradicional, em «motivos de economia e de 
larga experiência», traduzidos já em adequadas «soluções técnicas, artísticas e de 
sanidade»”14. 

Sobre a expressão arquitectónica dos edifícios também mantém a sua generali-
zação, e considera que são “[…] portadoras dos traços que um dos mais representa-
tivos arquitectos das «casas por tuguesas» da época, sublinhava como a «expressão 
ou refl exo do modo de ser, das maneiras de sentir de um povo unifi cado pela série de 
circunstâncias que constituem a sua história.»”15, referindo-se a Raúl Lino16. 

Por fi m, João Castro Caldas considerando que os edifícios construídos nas 
colónias agrícolas da JCI se integram num conjunto homogéneo de produção arqui-
tectónica estatal durante o período do Estado Novo, onde inclui também os “[…] 

9 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978.

10 MONCLUS, F. J.; OYON , J. L.. Historia y evolución de la colonización agraria en España (1939/1982). Vol. 

1 Políticas y técnicas de la ordenación del espacio rural. Madrid, Ministerio para las Adiministraciones 

Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

1988. p.19,39.

11 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna (1936-1974). Análise do perfil de colono-

-tipo. Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Cientifica. Centro de Economia Agraria e Sociologia 

Rural. Universidade Técnica de Lisboa, 1982. p.36

12 SOROA Y PINEDA, José Maria. Construcciones agrícolas: ingenieria, sanidad y arquitectura de los mismos en 

general y en particular de las de España. Madrid, Ruiz Hermanos, 1930. [4ª edição. 1ª edição 1913].

13 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural. A habitação. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 26). 

Lisboa, Ministério da Economia. Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 1942.

14 Caldas, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da JCI. 

Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. p.37.

15 CALDAS, João Lemos de Castro. Op.cit. p.38.

16 LINO, Raul. Casas Portuguesas: alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. Lisboa, 

Valentim de Carvalho, 1933. p.60.
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bairros urbanos de «casas económicas»”17, cita Nuno Teotónio Pereira e José Manuel 
Fernandes18 que “[…] caracterizam as manifestações da arquitectura ofi cial do Estado 
Novo ao nível da habitação, “por um tradicionalismo arcaizante, com exaltação 
dos valores nacionais, recorrendo a uma abundante e desconexa incorporação dos 
elementos de arquitectura regional, de turpada e levada à categoria de nacional”.19

No entanto, perante o conhecimento que já tínhamos da colónia agrícola da 
Boalhosa, e que, entretanto, cruzámos com informação e imagens da colónia agrí-
cola de Pegões, através da publicação – “Santo Isidro de Pegões. Contrastes de um 
Património a Preservar”20, entendemos que a generalização proposta por João Castro 
Caldas deveria ser questionada. Um entendimento que se consolidou com a visita a 
todas as colónias. O percorrer dos espaços, a identifi cação e registo de todas as obras 
construídas tornou claro que apesar de existir uma expressão comum às intervenções 
da JCI, existe uma variedade nas formas e estruturas dos assentamentos, assim como 
uma diversidade arquitectónica dos edifícios. Perante esta constatação colocámos 
uma série de questões que, refl ectindo necessariamente o nosso ponto de vista disci-
plinar, constituíram pistas para o desenvolvimento da investigação:

– As opções topográfi cas – o espaço do vale, o espaço do planalto – estão 
expressas de alguma forma no desenho dos assentamentos?

– As ferramentas utilizadas nos vários estudos preliminares aos projectos de 
colonização (entre os quais o registo fotográfi co sistemático dos Baldios) permitiram 
instruir o projecto de uma leitura, um reconhecimento sensível do lugar que explica 
a forma como os assentamentos se inserem na paisagem?

– Que dispositivos são utilizados para que possa existir, independentemente das 
condições geográfi cas, o reconhecimento na paisagem de um desenho recorrente?

– Existe uma visão e proposição sob a disciplina do arquitecto, do arquitecto 
paisagista, ou apenas do engenheiro agrónomo?

– Que referências arquitectónicas e urbanísticas podemos evocar para o desenho 
dos assentamentos?

– Constitui este processo diversifi cado uma revisitação de modelos de povo-
amento dos “espaços urbanos portugueses”21? Como se inscreve no tema da colo-
nização interna, que atravessa toda a cultura do território português, integrando, 
conforme as épocas, permanências e singularidades? 

17 CALDAS, João Lemos de Castro. Op. cit. p.38.

18 PEREIRA, Nuno Teotónio, FERNANDES, José Manuel. "A arquitectura do fascismo em Portugal". AAVV. O 

Fascismo em Portugal: Actas do Colóquio Realizado na Faculdade de Letras em Março de 1980. Lisboa, A 

Regra do Jogo, 1982. p.534-535.

19 CALDAS, João Lemos de Castro. Op. cit. ibidem.

20 BUARQUE, Irene; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa; PEREIRA, Nuno Teotónio. Santo Isidro de 

Pegões. Contrastes de um património a preservar. Lisboa, Edições Colibri, Câmara Municipal de Montijo, 

2009.

21 PINTO, Sandra Mara Gameiro. As interações no sistema das operações urbanísticas nos espaços urbanos 

portugueses até meados de Oitocentos. Coimbra, FCTUC, 2012. [Tese de doutoramento em arquitectura]. 

p.13.
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– A variedade de centralidades experimentada (quer como espaço de repre-
sentação, quer como espaço de estar) nos vários assentamentos, que objectivos 
persegue, como é conformada? 

– Que presença assume a casa, enquanto elemento repetível, na conformação 
do espaço público? Com que materiais se defi ne o espaço público, quais são os 
elementos mínimos?

– A diversidade, observada entre colónias, da concepção arquitectónica da habi-
tação, e dentro de cada colónia, em especial na CA Pegões, entre as habitações dos 
colonos e os equipamentos, é explicada por desfasamentos temporais? Terá existido 
um menor ou diferente condicionamento ideológico na encomenda? Corresponde a 
projectos desenvolvidos por diferentes arquitectos e às suas idiossincrasias? 

– Os argumentos da discussão entre o “fazer moderno e o fazer nacional”22 são 
os pertinentes e operativos neste contexto? O programa rural dos assentamentos, a 
necessidade de uma construção sólida, durável, económica e com baixos custos de 
manutenção, capaz de resistir a maus tratos, introduzem outras famílias de argu-
mentos? Diferenciam a encomenda dos edifícios a serem pagos pelos colonos, dos 
restantes?

– Em que medida e de que forma os edifícios e assentamentos constituem 
veículos de afi rmação dos valores do Estado Novo e manipulam ou condicionam a 
conduta familiar e social do colono, transformando-o?

A pesquisa documental, que constituiu o passo seguinte, correspondeu a um 
processo atribulado pela difi culdade em identifi car o local onde estariam arquivados 
os projectos e documentos da JCI. No “Inventário dos documentos do arquivo histórico 
da Secretaria-geral do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas” é 
referido que os serviços da JCI ocupariam dois espaços arrendados em Lisboa (Rua 
Rodrigo da Fonseca número 18 e 41) e que o número 41 foi atingido por uma bomba 
em 197723. Não conseguimos confi rmar em qual dos espaços funcionaria a secção de 
projectos e onde estariam arquivados os documentos. O arquitecto José Luís Pinto 
Machado, ex-funcionário da JCI por nós entrevistado, desconhece o paradeiro dos 
documentos, mas recorda ouvir falar de terem sido levados para um armazém na 
Colónia Agrícola de Pegões, que, entretanto, teria sofrido um incêndio. 

No mesmo inventário são referidos vários documentos relativos à JCI que 
estão agora depositados no Arquivo da Torre do Tombo. Entre eles destacamos 
um “conjunto documental relativo a concursos de admissão e promoção de Enge-
nheiros Agrónomos e Civis; Arquitectos; Regentes Agrícolas e Escriturários”24 e uma 
“colecção de fi chas de cadastro dos funcionários da Junta de Colonização Interna, 

22 BANDEIRINHA, José António. Quinas vivas: memória descritiva de alguns episódios significativos do 

conflito entre fazer moderno e fazer nacional na arquitectura portuguesa dos anos 40. Porto, Faup Publica-

ções, 1996.

23 SEBORRO, Manuel. Inventário dos documentos do arquivo histórico da Secretaria-Geral do Ministério da 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Lisboa, MADRP – Secretaria-Geral, 2002. p.43 [Série 01 Patri-

mónio Imobiliário – Instalações dos Serviços | Dimensão 14 | Datas extremas 1937-1989]. 

24 Idem. p.37. [Série 01 Concursos de Admissão e Promoção | Dimensão 4 | Datas extremas 1947-1977].
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[…].”25. Através da Biblioteca da Secretaria-geral do, até 2011, Ministério da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), fomos encaminhados para 
a Divisão de Planeamento, Documentação e Informática da Direcção-Geral de Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), na Tapada da Ajuda em Lisboa, onde 
consultámos cerca de 440 documentos da JCI ali depositados e catalogados em base 
de dados online. Actualmente esta documentação foi transferida para a biblioteca 
da Secretaria-geral do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordena-
mento do Território (MAMAOT), na Praça do Comércio, em Lisboa, cuja base de dados 
não se encontra acessível online.

Os documentos consultados, na maioria dos casos correspondem a documentos 
internos da JCI, estudos e relatórios, onde a questão arquitectónica é praticamente 
inexistente e, quando marginalmente existe alguma informação, é escassa e apenas 
do foro técnico. Conseguimos aceder a cópias de projectos de quase todos os edifícios 
construídos, e a algumas propostas não executadas. Muitos dos projectos não tem os 
seus autores identifi cados, e alguns não tem data. São raras as memórias descritivas 
que ultrapassam o elencar dos espaços e materiais empregues. 

Interessa ainda destacar a existência de um conjunto de relatórios de estágio, 
participações em congressos, visitas de estudo a outros países e registo de conferên-
cias proferidas por funcionários da Junta. 

A recorrência de estágios de alunos do ISA na JCI, assim como a coexistência 
de várias personagens em ambas instituições levou-nos, desde cedo, a questionar a 
relação de colaboração entre estas instituições. Esta relação, intensa e com contri-
butos em ambos os sentidos foi investigada por Frederico Ágoas na sua Tese de 
Doutoramento “Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos primórdios 
da sociologia em Portugal.”26. 

A substancial quantidade de documentos que foi indispensável ler, tinham, 
apesar disso, em grande parte, um interesse muito relativo para a nossa investigação; 
o tempo escasso de que poderíamos disponibilizar nas estadas em Lisboa e a difi cul-
dade na reprodução qualifi cada dos documentos, levou a que registássemos muitos 
deles com máquina fotográfi ca digital, em condições precárias, facto que justifi ca a 
parca qualidade com que aqui serão reproduzidos.

A consulta e o cruzamento da documentação permitiram-nos identifi car autores 
e datas para a maioria das acções, estudos, projectos e obras da JCI nas colónias 
agrícolas. O trabalho foi estruturado, numa primeira fase, em torno da construção 

25 Idem. p.38. [Série 03 Fichas de Cadastro | Dimensão 10 | Datas extremas 1937-1987].

26 ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos primórdios da sociologia em 

Portugal. [Tese de Doutoramento em Sociologia]. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa, 2011.

 A título de exemplo, uma das questões que o autor referencia na relação entre a JCI e o ISA corresponde 

à generalização, por parte da JCI, pela mão de Henrique de Barros, do recurso a estudos dedicados às 

condições de vida das populações, desenvolvidos por Lima Basto no contexto do ISA [p.150-151]. E, no 

sentido contrário, da inclusão no Inquérito à habitação rural de estudos da JCI elaborados pelo tiroci-

nante do ISA, Flávio Martins, no capítulo dedicado ao Barroso, [p.176].

relação entre o ISA e a JCI
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de uma cronologia detalhada para cada colónia, assim como uma descrição dos 
projectos e obras construídas. 

Entendemos que a descrição, através de representações – gráfi cas e escritas – 
orientadas segundo determinados critérios, seleccionados em função de um enten-
dimento prévio do objecto observado e mediados pelo estabelecimento de objectivos 
e hipóteses, constitui um processo enriquecedor da investigação, onde o sentido da 
análise é o de procurar uma estrutura para as coisas que está para lá do que o olhar 
vê. A utilização do desenho como meio de aproximação ao objecto, de identifi cação 
das suas partes e das relações que estabelecem – explorando a estrutura escondida, 
a lógica latente –, constitui, numa investigação de arquitectura, uma operação indis-
pensável, pelo modo como reconstitui o processo de concepção e permite reconhecer 
algumas das suas condicionantes, critérios, e razões das opções. No caso presente, 
acresce ainda o facto dos projectos a que acedemos estarem sempre representados 
de forma muito parcial, sendo raros os desenhos de conjuntos.

A descrição através do desenho teve como base a reconstituição de cada uma 
das colónias e desenvolveu-se a três escalas: 

_ o desenho do território e implantação dos assentamentos, elaborado a partir 
do cruzamento de cartografi a digital actual (com excepção da CA Gafanha e CA do 
Sabugal) e das cartas militares de Portugal (Serviços Cartográfi cos do Exército, série 
M888), cujos trabalhos de campo das áreas em estudo decorreram em entre 1939 e 
1952;

_ o desenho dos assentamentos, elaborado a partir do cruzamento de carto-
grafi a digital actual (com excepção da CA Gafanha e CA do Sabugal), com os projectos 
documentados;

_ o desenho dos edifícios, elaborado a partir do cruzamento dos projectos docu-
mentados com levantamentos por nós efectuados.

Numa segunda fase, a análise cruzada das descrições, entre colónias, permitiu-
-nos identifi car recorrências de forma, de princípios e de estratégias, e, por sua vez, 
cruzar informação com outros projectos do mesmo período.

A partir do cruzamento das cronologias, procurámos, por um lado, compre-
ender se estas explicam diferenças, relações, objectivos e a sua variação, e, por outro, 
fi xar a constituição das equipas de projecto (Engenheiros Agrónomos, Engenheiros 
civis, Arquitectos Paisagistas, Arquitectos, Desenhadores). De igual modo procu-
rámos cruzar os dados das colónias com a informação sobre as viagens de estudo, 
estágios e participação de funcionários da JCI em congressos, e de outos aconteci-
mentos nacionais e internacionais – como são exemplo, entre outros, o “I Congresso 
Nacional de Arquitectura” em 1948, o “Congresso Internacional de Geografi a” em 
1949, o “Inquérito à Habitação Rural” em 1943, o “Inquérito à arquitectura Popular” 
publicado em 1961. 

cronologia 
e descrição de cada colónia
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Dos arquitectos identifi cados nos projectos conseguimos conversar com José 
Luiz Pinto Machado, arquitecto que integrou o quadro de funcionários da Junta a 
partir de 1956. Nesse encontro foi possível compreender o ambiente de trabalho 
da JCI, com especial incidência no período sob a presidência do Engenheiro Vasco 
Leónidas, entre 1959 e 1969, em que a Junta desenvolvia o seu programa de Bem Estar 
Rural e a exploração e valorização de herdades adquiridas onde instalou explorações 
experimentais. 

Para além de identifi car Eugénio Corrêa como o arquitecto que projectou os 
casais para a CA do Barroso (cuja autoria não consta nos desenhos), José Luiz Pinto 
Machado salientou a infl uência deste arquitecto na JCI, primeiro pela proximidade 
com o Chefe do Governo Dr. António Oliveira Salazar, razão pela qual considera 
que gozava de um estatuto especial que lhe permitia uma liberdade e autonomia 
nos projectos que desenvolvia para a JCI, de que a Igreja de Santo Isidro de Pegões 
é exemplo, e, depois de 1955, também enquanto arquitecto-Inspector Superior de 
Obras Públicas.

Ainda nos documentos da JCI, procurámos suportes de propaganda do Estado 
onde as colónias agrícolas tivessem sido divulgadas. Acreditamos terem existido 
diversos, especialmente após 1964, momento em que é criada a “Secção de Infor-
mação e publicações” da JCI27. Até 1960, conseguimos identifi car apenas um painel 
na “Exposição Bibliográfi ca, Agronómica e Florestal” em 194328, um prospecto e um 
número dos “Cadernos de Ressurgimento Nacional”[•6]. O prospecto, de divulgação 
da CA de Pegões29, foi produzido em 1958, em francês, no contexto da comunicação 
sobre “a criação de unidades agrícolas economicamente viáveis pelo emparcelamento 
das terras e aperfeiçoamento da estrutura agrária”, apresentada pela delegação 
portuguesa ao Seminário da Agência Europeia de Produtividade em Zurique30 [•7]. 

27 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973.

 No período entre 1960 e 1974, com a reorientação dos objectivos da JCI, há uma outra postura relativa 

à comunicação, são mais frequentes quer as conferências proferidas pelos funcionários e dirigentes 

da Junta, quer as viagens e visitas a operações congéneres noutros países. Um relatório de 1973 refere 

que a “Secção de Informação e publicações”, entre outras tarefas, para além do serviço de publicações, 

teria também a seu cargo um serviço de exposições e um serviço de apoio aos meios de comunicação, 

enviando notícias para a imprensa, produzindo filmes e programas de rádio. [p.12-13].

28 A “Exposição Bibliográfica, Agronómica e Florestal”, integrada nas comemorações do 25º aniversário 

do edifício do ISA e 40º aniversário da “Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal”, foi organizada 

em dois espaços, ficando a exposição bibliográfica no “Palácio da Independência”, no Largo de São 

Domingos em Lisboa, e a mostra agronómica e florestal, nas instalações da “Feira Popular” no Parque da 

Palhavã. As exposições foram registadas em fotografia pelo Estúdio Mário Novais, encontrando-se hoje 

na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian. [“Ministério da Economia [Material Gráfico]. 

Estúdio Mário Novais” in www.biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 2014/07/23].

29 JCI. Colónia Agrícola de Pegões, Montijo. [prospecto desdobrável]. Lisboa, JCI, 1958.

30 A associação do prospecto à participação da JCI no “Congresso da Agência Europeia de Produti-

vidade” em Zurique decorre da existência do “relatório da delegação portuguesa ao Seminário de 

Zurique”[FERREIRA, Armando Óscar Cândido, MASCARENHAS, Henrique Álvaro Pires de. A criação de 

unidades agrícolas economicamente viáveis pelo emparcelamento das terras e aperfeiçoamento da estru-

tura agrária: relatório da delegação portuguesa ao Seminário de Zurique. Lisboa, JCI, 1958.]. Consideramos 

a hipótese de a estrutura do prospecto corresponder a um modelo pré-definido pelo Seminário, dado 

que o INC produziu, em 1960, um prospecto com estrutura, informação e grafismo idêntico, sobre 

o Pueblo de Entrerios. [CALZADA PÉREZ, Manuel. Pueblos de Colonización: Itinerarios de Arquitectura, 

entrevista

propaganda e publicações estatais
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•6.  Capa e página da publicação “Colo-

nização Interna“

•7.  Imagens de prospecto sobre a CA 

de Pegões. JCI, 1958
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•8.  Capa da publicação “La colonisa-

tion inté rieure”, 1938

•9.  Capa do folheto da exposição 

comemorativa do XXV aniversário da 

JCI, 1962
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Nas fotografi as seleccionadas os edifícios dos casais aparecem em segundo plano, 
salientando-se em primeiro plano os sistemas de irrigação, as vinhas e os pomares. 
Apenas a “moderna” Igreja de Santo Isidro merece destaque enquanto edifício.

Os “Cadernos de Ressurgimento Nacional” são uma colecção de brochuras 
publicadas pelo SNI, divulgando as grandes iniciativas estatais – “Obras públicas”, 
“Assistência social”, “Repovoamento fl orestal”, “Hidráulica agrícola”, “Portugal 
missionário”. A edição dedicada à “Colonização Interna” terá sido publicada em 
meados da década de 1940, provavelmente em 1945, momento em que apenas as 
colónias agrícolas de Milagres e Martim Rei estavam construídas, facto que justifi ca 
serem apenas estas as documentadas através de várias fotografi as. O texto contex-
tualiza a criação e os objectivos da Junta de Colonização Interna, ressaltando, à seme-
lhança e com as mesmas expressões utilizadas no livro “La colonisation inté rieure” 
de Jean Piller31 [•8], as vantagens da colonização, expressas pelo aumento do volume 
das colheitas e combate ao desemprego “canalizando os excedentes demográfi cos 
dos centros muito populosos para regiões pouco habitadas […] ao mesmo tempo que 
se «conserva e aumenta uma população rural sadia, forte e garante fi el da nacionali-
dade». […]”, sendo ainda que “[…] os núcleos de colonização metropolitana podem 
e devem até transformar-se em bom e abundante viveiro de colonos que no Império 
Colonial irão fi xar a raça e valorizar o território”.32

Para além desta prova, de que os princípios e objectivos do Estado resultavam e 
estavam alinhados também com a confl uência de ideias geradas no contexto inter-
nacional, interessou-nos colocar, a partir deste repto, a questão da possível relação 
entre a colonização estatal interna, e a posterior colonização estatal ultramarina. 

O cruzamento dos dados cronológicos da JCI com os dados do Gabinete de Urba-
nização Colonial (1944-1951), do Gabinete de Urbanização do Ultramar (1951-1957) 
e da Direcção de Serviços de Urbanização e Habitação da Direcção Geral de Obras 
Públicas e Comunicações do Ministério do Ultramar permitiu-nos compreender que 
o projecto e construção de, por exemplo, os colonatos de Cela e Cunene, em Angola, 
e os colonatos do Limpopo, em Moçambique, são processos desenvolvidos imedia-
tamente após o projecto da maioria das colónias agrícolas construídas pela JCI em 
Portugal continental.

Segundo Maria Manuela Fonte, é a partir da década de 1950, no contexto do 
primeiro Plano de Fomento, que é intensifi cado o “estabelecimento de colonatos 
com casais recrutados em todo o Portugal continental e insular” 33. Na sua Tese de 

03/04/05. [Livro e DVD]. Córdoba, Fundación Arquitectura Contemporánea, 2009. [Escritos 2.pdf]

31 PILLER, Jean. La colonisation inté rieure. Fribourg, É ditions du Secré tariat Agricole, 1938. 

 O livro, que referenciamos a partir da sua presença no conjunto de documentos da JCI existentes na 

DGADR e cuja cópia está profusamente sublinhada, está estruturado em cinco partes, sendo a primeira 

dedicada a “Generalidades sobre a colonização interna”, e as seguintes às acções de colonização na 

Suíça, Alemanha, Áustria, Hungria, Holanda, França e Itália.

32 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.15,16. O texto 

referencia em nota de rodapé “Vide o parecer da Câmara Corporativa sobre dois projectos de coloni-

zação interna, in Relatório dos trabalho e contas de gerência da JCI, 1938.”

33 FONTE, Maria Manuela Afonso da. Urbanismo e arquitectura em Angola – de Norton de Matos à 

colonização ultramarina
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Doutoramento sobre as formas de ocupação do território em Angola, identifi ca um 
conjunto de colonatos de origem, quer estatal34, quer privada, seleccionando o Colo-
nato de Cela como caso de estudo. Sobre possíveis relações entre o desenho dos 
assentamentos e edifícios do colonato ultramarino e o contexto arquitectónico da 
época na metrópole, Maria Manuela Fonte limita o debate à comparação com as 
aldeias da metrópole que dão nome às aldeias do colonato35, e com os “bairros econó-
micos de Lisboa”36. A questão da expressão arquitectónica dos edifícios, em especial 
das casas dos colonos é debatida entre o recurso ao preconceito da imagem regio-
nalista continental e a sua adaptação às condições climáticas dos trópicos37, temas 
também abordados em vários artigos de Ana Vaz Milheiro38.

Do ponto de vista dos projectos e práticas de racionalização do território – 
hidráulica agrícola, colonização e fl orestação –, Tiago Saraiva, seguindo as fi guras 
dos engenheiros Ezequiel de Campos e Trigo de Morais, aborda “a estreita relação 
entre a colonização da paisagem portuguesa e africana e a construção do Estado 
Novo”39 referindo que existe uma sobreposição dos dois processos. Partindo da 
consideração que a obra de colonização decorrente das grandes obras de hidráulica 
não se realizou no território continental, considera que é em África que se mate-
rializa a intenção de “ver a hidráulica como suporte de comunidades virtuosas de 
portugueses.”40 Refere a colonização do Cunene, em Angola, cuja missão de estudo 
foi iniciada em 1946, e a colonização do Limpopo, em Moçambique, iniciada em 1951. 
Considera que será apenas no Limpopo que se concretiza um programa equilibrado 
entre agricultura e produção eléctrica, sendo que em Angola, na barragem de Matala, 
a componente eléctrica terminou por anular a componente agrícola, que fi cou muito 
aquém do planeado. É, aliás, também pelas consequências da supremacia económica 
da produção eléctrica no desenho do território que refere o fracasso da operação de 
colonização dos baldios do Barroso, cujos terrenos agrícolas, cerca de uma década 
depois de serem colonizados, foram inundados pela albufeira da Barragem do Alto 
do Rabagão.

A inclusão, na nossa dissertação, do estudo da relação entre a colonização 
interna e a colonização ultramarina, foi largamente ponderada. Considerando a difi -
culdade do seu estudo sem visitar directamente o espaço, considerando a necessidade 
de circunscrever ao tempo disponível o objecto e período temporal da investigação, e 

Revolução. Lisboa, FAUTL, 2006. [Tese de doutoramento em Arquitectura]. p.54.

34 Entre os estatais, após 1940, referindo a existência de outros, identifica o Colonato Indígena e o Colo-

nato Europeu do Caconda 1948, o Colonato de Cela, o Colonato da Matala e o Colonato do Cunene.

35 Idem. p.543.

36 Idem. p.336.

37 Idem. p.407.

38 MILHEIRO, Ana Vaz. Nos trópicos sem Le Corbusier: Arquitectura Luso-Africana no Estado Novo. Lisboa, 

Relógio d'Água, 2012.

39 SARAIVA, Tiago. “Paisagens Tecnológicas. O domínio das águas e a colonização de Portugal e do 

Ultramar”. V Congresso Ibérico Gestão e Planeamento de Água, Faro (Universidade do Algarve), 4-8 de 

Dezembro de 2006. p.11.

40 Idem. p.6.
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após confi rmar que os projectos das colónias agrícolas da JCI precediam os projectos 
dos colonatos ultramarinos, optamos pela sua exclusão, acreditando, no entanto, 
que a nossa investigação sobre as colónias agrícolas da JCI possa introduzir novos 
dados para uma revisão da leitura sobre os assentamentos estatais construídos em 
Angola e Moçambique na década de 1950 e início da década de 1960.

Encerrando a análise de suportes de divulgação da obra do Estado com referência 
às colónias agrícolas da JCI  (iniciada na página 35), interessa referir a publicação, em 
1960, do livro “Problemas actuais da pequena habitação rural”41, desenvolvido por 
dois arquitectos da JCI – Vasco Lobo e Alfredo da Mata Antunes –, e a exposição 
comemorativa do 25º aniversário da JCI, em 1962.

No livro é feito um balanço sobre o estado da habitação rural em Portugal no 
fi nal da década de 1960, os problemas que enfrentava, o valor que representava, as 
necessidades e as possibilidades de intervenção. A obra da JCI, apresentada como 
realização de uma experiência42, é referida como exemplo. Exemplo pela diversidade 
de circunstâncias de intervenção43 e modelos propostos e exemplar pela integração 
de várias áreas de conhecimento na constituição dos seus quadros técnicos e meto-
dologia de trabalho44.

Do ponto de vista dos modelos propostos, o texto, ilustrado com fotografi as e 
plantas dos casais dos Núcleos de Faias, Figueiras e Pegões Velhos (CA Pegões), e das 

41 LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. Problemas actuais da pequena habitação rural. Coimbra, MOP 

– Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Centro de Estudos de Urbanismo, 1960.

42 “Do que não resta dúvida é que foi realizada uma experiência – alguém teria de o fazer – e que, para 

além dos resultados imediatos, se adquiriu uma ideia mais clara dos objectivos a atingir, das suas reais 

dificuldades e um progressivo senso de medida.” in LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. Problemas 

actuais da pequena habitação rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Centro 

de Estudos de Urbanismo, 1960. p.105.

43 “Até hoje, a JCI […]: 1) – construiu habitações para famílias colónicas em diversos núcleos de colonização, 

prevendo para cada caso uma dada estrutura económica, uma divisão em aldeamentos ou grupos, um 

dado tipo de concentração e um programa de instalações complementares; 2) – construiu habitações 

para glebeiros, na sequência da divisão de propriedades em glebas subsidiárias do seu trabalho normal, 

relacionando a dimensão da exploração com a necessidade de suprir os encargos de renda ou amorti-

zação da casa do assalariado ou do trabalhador rural; 3) – construiu, por solicitação e em propriedade 

privada, habitações unifamiliares para empresários agrícolas, feitores, caseiros, guardas, tratadores; 

bem como instalações colectivas para grupos de trabalhadores eventuais. Previamente e para cada caso, 

ajustou a escala das instalações solicitadas à natureza da exploração e completou o apoio financeiro 

previsto na lei com um mínimo de assistência técnica; 4) – melhorou, adaptou e ampliou habitações 

existentes, ainda em propriedade privada, para os mesmos casos e nas condições da alínea anterior.“ in 

Idem. p.106,108.

44 “Se está por completar uma recolha de material de investigação e a própria sistematização do existente, 

está pelo menos criada a opinião de que não é possível progredir sem esses elementos de trabalho e de 

que a solução a dar a um problema difícil como o da habitação nos meios rurais não está ao alcance de 

simples formulários ou de um teor de improvisação. Residindo a maior dificuldade em estruturar um 

método de trabalho que consiga sobrepor-se a actividades isoladas e esforços desencontrados, a JCI 

tem, na constituição dos seus quadros técnicos, a melhor garantia de o conseguir e de poder entregar-

-se a uma acção intensiva na renovação do habitat rural. A presença nos seus quadros de toda a gama 

de técnicos agrários e de construção civil, garantindo uma visão de conjunto do problema em termos 

de economia, urbanismo, agronomia, pecuária, engenharia, arquitectura, paisagismo, dá uma ideia das 

possibilidades futuras do organismo e da sua específica adaptação a este sector de actividade.” in Idem. 

p.105-106.

publicações estatais 
posteriores à construção das CA 
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colónias agrícolas da Gafanha, Barroso e Boalhosa, sublinha o sentido experimental 
da obra da JCI evidenciando a diversidade, quer de contextos de intervenção, quer 
de soluções testadas: do ponto de vista do contexto geográfi co e climático – “em 
regiões interiores do Norte; frias, montanhosas e de forte pluviosidade; em regiões 
interiores do Sul; quentes, secas e pouco acidentadas; em regiões litorais ou centrais, 
medianamente diferenciadas em termos de clima e topografi a”; no que respeita à 
organização dos edifícios – “em extensão” – num só piso, “em altura, separando por 
pavimentos as diferentes zonas ou serviços” e “em organização mista”; do ponto 
de vista da ”distribuição no terreno” – em “células unifamiliares isoladas”, “blocos 
geminados” e em “banda contínua”; e no que respeita à organização do conjunto dos 
casais – em “habitat disperso, subordinando a posição [da empresa agrícola] ao local 
de trabalho de uma exploração de tipo médio”, “habitat semi-disperso, conciliando 
razões de aproximação dos centros de interesse e trabalho”, “habitat pro-concen-
trado, materializando necessidades de vizinhança e de equipamento-base” e “habitat 
concentrado, acentuando tais necessidades e fazendo-as prevalecer sobre os factores 
de dispersão” 45. O intuito pedagógico da experiência, na proposição de soluções 
facilmente reproduzíveis, é também sublinhado pelo facto de as obras recorrerem a 
“materiais que em cada região resolvem tradicionalmente os problemas levantados 
pela construção de pequenas habitações: perpeanhos de granito, alvenarias ordiná-
rias, madeiras, materiais cerâmicos e hidráulicos, etc., etc.” 46.

Para além da leitura da obra da JCI como uma experiência com o intuito de 
testar, apresentar e infl uenciar a qualifi cação da habitação rural nas regiões onde se 
desenvolvia a intervenção, Vasco Lobo e Alfredo da Mata Antunes, nessa perspectiva, 
num texto extraordinariamente crítico, debatem um conjunto de aspectos que consi-
deram fundamentais para a contínua qualifi cação da habitação rural:

[…] não acompanhou esta apreciável actividade uma procura de conceitos 
de base que permitissem encarar problemas vitais ligados à resolução dos 
aglomerados e dos programas de habitação. De uma maneira geral, as limi-
tações de ordem económica foram resolvidas pelo sacrifício de funções, de 
áreas, de número dos compartimentos, da qualidade da construção; não se 
tendo encarado aspectos de importância decisiva como os da organização 
de estaleiros de trabalho, da normalização de elementos construtivos, do 
emprego de mão de obra não especializada, da elasticidade dos programas 
(faseamentos, ampliações) e, em síntese, de uma racionalização dos custos 
da construção que tornasse efectivamente possível a recuperação de um 
habitat em decadência. 47 
Vasco Lobo e Alfredo da Mata Antunes

45 Idem. p.110-112.

46 Idem. p.110.

47 Idem. p.118.
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Na globalidade do livro, a referência a obras de organismos congéneres noutros 
países48 e associações internacionais, revela o conhecimento que no fi nal da década 
de 1950, os arquitectos da JCI detinham sobre o contexto do debate internacional 
no âmbito da habitação rural, e sobre o qual, na transição da década, equacionaram 
a reorientação do organismo. Esse momento foi marcado por várias conferências e 
publicações de arquitectos da JCI49. O livro “Alguns problemas do mundo rural portu-
guês”, do arquitecto José Luís Pinto Machado, é, neste contexto, relevante por iden-
tifi car e analisar um conjunto abrangente de referências – “la Ferme radieuse” de Le 
Corbusier; a obra das “Entes de Riforma Fondiaria” Italianas, com destaque para “La 
Murgetta”, “Burgo residencial Sant’Ana” e “La Martella”; a obra da “Companhia do 
Bas-Rhone Languedoc” – França; e os “Mochav’s” e “Kibboutz” Israelitas.

Sobre a exposição comemorativa do 25º aniversário da JCI, inaugurada a 24 de 
Abril de 1962 no Palácio Foz, apenas se conhecem imagens da visita do Presidente 
da República, Almirante Américo Tomás50, um folheto que divulgava os objec-
tivos e os estudos e projectos realizados pela JCI, entre os quais as “experiências de 
colonização”51 [ •9], e um documentário produzido no mesmo ano – “Valorização da 
Terra e do Homem“52.

Em paralelo procurámos referências, de outros autores, às colónias agrícolas. 
Apesar de, como veremos adiante, na área disciplinar da arquitectura essas referên-
cias serem escassas, o programa colonizador da JCI, do ponto de vista da história, 
agronomia, política agrária e sociologia foi objecto de várias investigações e publica-
ções a que recorreremos abundantemente ao longo da dissertação. 

Para além da referência em obras de âmbito mais abrangente – “A agricultura na 
História de Portugal” de Eugénio de Castro Caldas53; “História de Portugal. O Estado 

48 “Riforma fondiaria in Puglia e Lucania– Itália”, “Ente per la transformazione fondiária in Sardegna – 

Itália”, “Ente Maremma – Itália”, “Socièté Nacionale de la petit propriété terrienne – Bélgica”, Programa 

de habitação económica – Porto Rico, Programa de educação em habitação rural – Colômbia, “Comission 

du logement familial de L’Union internacionale des organismes familiaux”, “Programa de cooperação 

técnica da organização dos estudos americanos”, “Centro interamericano de vivienda y planeamento”.

49 MACHADO, José Luís Pinto. Planos Regionais e Planeamento Territorial. Lisboa, DGSU, 1960.

 Idem. Novas possibilidades para a modernização do Habitat Rural. Conferência proferida na Câmara Muni-

cipal de Penafiel a 30 Novembro de 1961. Lisboa, Secretaria de Estado da Agricultura, 1961.

 ANTUNES, Alfredo da Mata. Arquitectura e desenvolvimento rural. Conferência proferida na Biblioteca 

Municipal de Elvas a 28 Janeiro de 1963. Lisboa, JCI, 1963. 

 MACHADO, José Luís Pinto. A arquitectura rural e a reorganização fundiária italiana. Lisboa, JCI, 1964.

 Idem. Alguns problemas do mundo rural português. Lisboa, Centro de Estudo de Urbanismo e Habitação 

Eng. Duarte Pacheco – Ministério das Obras Públicas, 1965.

50 "O Almirante Américo Tomás visitando a exposição promovida pela JCI, no SNI [...]" in Arquivo Nacional 

Torre do Tombo [PT/TT/EPJS/SF/001-001/0145/0532AN – 0537AN]. 

 “Imagens de Portugal 248 [O Presidente da República inaugura no Palácio Foz a exposição comemorativa 

dos vinte e cinco anos de actividade da JCI]” Mário Fialho Lopes, 1962, 14’. Cinemateca Portuguesa – 

Museu do Cinema.

51 JCI. Junta de Colonização interna. Exposição comemorativa do XXV aniversário. [folheto]. Lisboa, JCI, 1962.

52 “Valorização da Terra e do Homem” 1962, 5’. Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

53 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998.

história, agronomia, 
política agrária e sociologia
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Novo, 1926-1974” de Fernando Rosas54; “Materiais para a história da questão agrária 
em Portugal – séc. XIX e XX” de Manuel Vilaverde Cabral55; o projecto de investigação 
“Resistência e Agitação no Contexto Rural Português (1926-1974)”, levado a cabo por 
Dulce Freire e Paula Godinho56 e no âmbito do qual foi realizado o colóquio e o livro 
“Mundo Rural – Transformação e Resistência na Península Ibérica (século XX)”57; e, 
como já referimos anteriormente, a Tese de Doutoramento de Frederico Ágoas sobre 
a história da investigação social agrária em Portugal na primeira metade do século 
XX58 –, interessa-nos destacar um conjunto de trabalhos desenvolvidos especifi ca-
mente sobre a política de colonização interna do Estado Novo e sobre as colónias 
agrícolas da JCI: um conjunto de textos de Fernando Oliveira Baptista, entre os quais 
“Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta – 1974)”59 
e “Colonização interna”60; a “Análise do perfi l de colono-tipo” levada a cabo por João 
Castro Caldas61 e o seu estudo sobre a implantação das colónias agrícolas da JCI62, 
a que já nos referimos atrás; o artigo de Fernando Rosas sobre “Rafael Duque e a 
política agrária do Estado Novo (1934-44)”63; o artigo de Luciano Amaral “Portugal 
e o passado: política agrária, grupos de pressão e evolução da agricultura portu-
guesa durante o Estado Novo (1950 – 1973)”64; e mais recentemente a Dissertação de 

54 ROSAS, Fernando. História de Portugal. O Estado Novo, 1926-1974 [7º volume]. Lisboa, Estampa, 1994.

55 CABRAL, Manuel Vilaverde. Materiais para a história da questão agrária em Portugal – séc. XIX e XX. Porto, 

Inova, 1974.

56 Dulce Freire, doutorada em História Económica e Social Contemporânea é investigadora do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Paula Godinho, antropóloga, é docente e investigadora da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

57 FREIRE, Dulce; FONSECA, Inês; GODINHO, Paula [coords.]. Mundo Rural: transformação e resistência 

na Península Ibérica no século XX. Lisboa, Edições Colibri – Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa, 

2004.

 Do ponto de vista do debate em torno da obra da JCI destacam-se dois artigos: FONSECA, Inês. “A bem 

da Nação! Modernização e resistência em meio rural durante o Estado Novo”. p. 71-85. FREIRE, Dulce. 

“Os baldios da discórdia: as comunidades locais e o Estado». p. 191-224.

58 ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos primórdios da sociologia em 

Portugal. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Tese de 

Doutoramento em Sociologia]

59 BAPTISTA, Fernando Oliveira. “Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974)”. Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978.

 O artigo corresponde genericamente ao primeiro capítulo da sua tese de Doutoramento*1 publicada 

posteriormente sob o título “A Política Agrária do Estado Novo”*2.

*1  Idem. Política agraria. (anos trinta-1974). Lisboa, ISA-UTL, 1984. [Tese de Doutoramento em Engenharia 

Agronómica].

*2 Idem. A Política Agrária do Estado Novo. Porto, Afrontamento, 1993.

60 Idem. “Colonização Interna” in ROSAS, Fernando; BRITO, José Maria Brandão. [orgs.]. Dicionário de 

História do Estado Novo. Volume I. Venda Nova, Bertrand, 1996. p.159-162.

61 CALDAS, João L. de Castro. Política de colonização interna (1936-1974). Análise do perfil de colono-tipo. 

Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Cientifica Centro de Economia Agraria e Sociologia Rural, 

1982.

62 Idem. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da JCI. Lisboa, Instituto Supe-

rior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988.

63 ROSAS, Fernando. “Rafael Duque e a política agrária do Estado Novo (1934-44)”. Análise Social, vol. XXVI 

(112-113), 1991. p. 771 – 790.

64 AMARAL, Luciano. “Portugal e o passado: política agrária, grupos de pressão e evolução da agricultura 

portuguesa durante o Estado Novo (1950 – 1973)”. Análise Social, vol. XXIX (128) – 4º, 1994. p.889-906.
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Mestrado de Elisa Lopes Silva “A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna 
e colónias agrícolas durante o Estado Novo.”65

Existe também um pequeno conjunto de trabalhos desenvolvidos especifi ca-
mente sobre algumas das colónias agrícolas da JCI. 

No âmbito da CA do Barroso, o artigo de Inês Fonseca, Dulce Freire e Paula 
Godinho analisa o contexto da aldeia de Morgade durante e após, quer a implantação 
do Núcleo de Creande da Colónia Agrícola do Barroso (JCI), quer a fl orestação dos 
baldios envolventes pela DGSFA. Estuda os confl itos que decorreram destes processos 
e as causas do fracasso da colónia. Considera que apesar dos colonos serem “vistos 
como intrusos e delapidadores do património comum”, se integraram na comunidade 
da região partilhando as mesmas difi culdades e à sua semelhança emigraram para 
procurar melhores condições de vida66.

A CA de Pegões, para além de merecer uma entrada no “Dicionário de História 
de Portugal”67, foi objecto da Dissertação de Mestrado de Sara Pereira – “A Coloni-
zação Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia agrícola de Pegões”68. O 
estudo documenta não só a formação da colónia, como analisa as características da 
exploração familiar, a constituição do casal agrícola, o regime de exploração agrícola 
e o quotidiano do colono. Nesta perspectiva procura ainda identifi car as caracterís-
ticas do regime salazarista que foram impostas ao colono, pela educação, igreja e 
propaganda, no sentido de o transformar num homem ideal do Estado Novo.

A história específi ca da Colónia agrícola dos Milagres está documentada, na 
Dissertação de Mestrado de Sara Lopes69, do ponto de vista da caracterização “dos 
indivíduos que se tornaram colonos” e das mudanças e movimentos sociais a ela 
associados.

 Apesar de não termos conseguido aceder, importa referir também a sua Dissertação de Mestrado 

sobre o mesmo tema: AMARAL, Luciano Manuel Santos Moura Henriques do. O País dos Caminhos 

Que Se Bifurcam, Política Agrária e Evolução da Agricultura Portuguesa durante o Estado Novo, 1930-1954. 

Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1993. [Dissertação de 

Mestrado].

65 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]

66 FONSECA, Inês, FREIRE, Dulce, e GODINHO, Paula. ”Soluções do Estado Novo. Educar o Barrosão no 

cultivo racional das suas terras”, in História, n.º6, Setembro de 1998. p.34-41.

67 CALDAS, João Castro, “Colonato de Pegões”, in BARRETO, António e MÓNICA, Maria Filomena (coords.). 

Dicionário de História de Portugal, Suplemento VII, Livraria Figueirinhas, Porto, 1999. p. 351.

68 PEREIRA, Sara Alexandra M. p. C.. A Colonização Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia 

agrícola de Pegões. Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em 

História Local e Regional].

69 LOPES, Sara Mónico. De Baldio a Colonato. A Colónia Agrícola dos Milagres, Leiria (1925-1950). Lisboa, 

ISCTE, 2003. [Dissertação de mestrado em História Social Contemporânea].
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Do ponto de vista da arquitectura as referências são mais escassas, na generali-
dade dos casos vertem sobre a colónia ou edifícios da CA de Pegões, e, em caso algum 
existe uma visão cruzada do conjunto das sete colónias.

No período que circunscreve a investigação – 1937-1960 – encontrámos apenas 
dois artigos, um na revista “Arquitectura” em 195170 [•10], e outro no boletim do 
Movimento de Renovação da Arte Religiosa, em 195871. Ambos em torno da obra de 
Eugénio Corrêa em Santo Isidro de Pegões.

Apenas cerca de meio século depois conseguimos encontrar outras referências. 
Em 2003, José Manuel Fernandes publica, no livro “Português suave. Arquitecturas do 
Estado Novo”, a planta da Aldeia Nova do Barroso72. No mesmo ano, Teresa Andersen, 
no livro “Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian: Francisco Caldeira Cabral e a 
primeira geração de arquitectos paisagistas (1940-1970)”, documenta os projectos 
para o arranjo paisagístico da CA da Gafanha e enquadramento dos equipamentos 
da CA de Pegões, do arquitecto Paisagista António Campello73. Dois anos depois, Rui 
Ramos considerando o modelo da “Cidade Jardim” como referência na composição da 
Colónia Agrícola da Gafanha, alerta para a pertinência do seu estudo comparativo74.

Maria Fernandes, num artigo sobre arquitectura de adobe em Portugal75, em 
2008, tece considerações sobre a construção dos casais da CA da Gafanha e CA de 
Pegões.

Apenas em 2009 surge uma publicação centrada exclusivamente na arqui-
tectura de uma das colónias agrícolas – “Santo Isidro de Pegões: Contrastes de um 
património a preservar”76, e, sobre a mesma colónia, um artigo do arquitecto Vítor 
Mestre77. No ano seguinte, também sobre a CA de Pegões, é apresentada uma disser-
tação de mestrado em Arquitectura78.

O livro é composto por um texto da historiadora Isabel Costa Lopes, que siste-
matiza informação sobre a história da CA de Pegões, um contributo do arquitecto 

70 “Paraboloides – Eugénio Correia” in Arquitectura, Ano XXIV, 2ª Série, n.º 10, Outubro 1951, p.19-21.

71 SANTOS, J. Maya. “A igreja de Pegões” in MRAR – Boletim. 1ª Série, n.º 1, (abr.1958), p.2,3.

72 FERNANDES, José Manuel. Português suave. Arquitecturas do Estado Novo. Lisboa, IPPAR, 2003. p.172.

73 ANDRESEN, Teresa [ed.]. Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian: Francisco Caldeira Cabral e a primeira 

geração de arquitectos paisagistas (1940-1970). Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

74 “Este projecto aproxima as soluções preconizadas para o território agrícola, dos estudos realizados para 

implantação de novos aglomerados urbanos entre a cidade e o campo, baseados no modelo inglês da 

Cidade-jardim […]. Seria importante aprofundar a relação entre os dois tipos de intervenção […].” in 

RAMOS, Rui J. G., “«Produções correntes» em arquitectura: a porta para uma diferente gramática do 

projecto do início do século XX”, in NW noroeste. Revista de História, n.º 1, Núcleo de Estudos Históricos 

da Universidade do Minho, 2005. p.77 [53-80].

75 FERNANDES, Maria. "Os colonos e a arquitectura de adobe em Portugal". in Actas do Congresso Terra-

Brasil 2008. São Luís do Maranhão, 2008.

76 PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes 

de um património a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009.

77 MESTRE, Victor. “Faias e Pegões. De Terra de Bandoleiros, Guerrilheiros e Assaltantes à colonização dos 

anos 40 deste século”. in www.vmsa-arquitectos.com/Public_Faias-pegoes_1999.pdf [consultado em 

2011-11-11].

78 CATARINO, Heloísa Maria Branco. Metodologias de salvaguarda e valorização do património arquitectó-

nico. Antiga Colónia Agrícola de Pegões – Montijo. Covilhã, Departamento de Engenharia Civil e Arquitec-

tura – Universidade da Beira Interior, 2010. [Dissertação de mestrado em Arquitectura].

arquitectura
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•10.   Páginas da revista Arquitectura, 

Outubro de 1951



DO CONHECIMENTO ESTABILIZADO À CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA 47

Nuno Teotónio Pereira sobre os edifícios do conjunto de Santo Isidro de Pegões e 
as construções à base de fusos cerâmicos, e um ensaio do arquitecto Hélder Paiva 
Coelho em torno do “Núcleo de edifícios modernos de Santo Isidro de Pegões”, que 
em vários momentos da dissertação convocaremos para o debate.

Em 2012, o geógrafo João Rapazote publicou um artigo onde faz uma “análise 
urbanística das plantas e do planeado” de cinco dos sete assentamentos da CA do 
Barroso79.

A última referência corresponde a uma brochura de divulgação da CA de Pegões, 
publicada pela Câmara Municipal do Montijo80, onde são publicadas imagens, quer 
da CA de Pegões, quer da CA do Barroso e CA da Boalhosa. Com texto de Pedro Lima, 
integra também informação sobre a existência de iniciativas de povoamento afi ns 
no ultramar – Colonato de Cela – e as iniciativas do INC em Espanha – Pueblos de 
Miraelrío e de Vegaviana –.

Deste conjunto de contributos emergem quatro debates que confi rmam e 
alimentam as nossas questões iniciais. 

Os três primeiros debates prendem-se com a forma, programa e expressão 
arquitectónica dos edifícios – o enquadramento da expressão moderna do conjunto 
de Santo Isidro na CA de Pegões, o desfasamento entre este e a expressão arqui-
tectónica das casas dos colonos entendida por vários dos autores como reveladora 
da procura de uma arquitectura regional (entendimento que é expresso sob várias 
perspectivas e com diferentes juízos de valor), e a possibilidade do desenho dos edifí-
cios constituir um meio de manipulação ou condicionamento da conduta social do 
colono –, o quarto debate, protagonizado por José Manuel Fernandes, Rui Ramos e 
João Rapazote, prende-se com o enunciar do quadro de referências de desenho dos 
assentamentos, destacando a proximidade deste com os princípios da cidade-jardim. 

O debate sobre as possíveis referências de desenho das colónias resgatadas ao 
desenho da cidade e território levou-nos, em determinado momento da investigação, 
à análise das várias propostas de cidade com uma forte relação com a estrutura agrária 
do território, desenvolvidas no fi nal do século XIX e início do século XX. Respon-
dendo à necessidade de circunscrever o âmbito e dimensão da tese, esse estudo não 
integra este documento fi nal. Ao longo da dissertação recorreremos pontualmente 
a alguns dos casos, mas, considerando que a análise do conjunto poderia constituir-
-se como uma linha de investigação autónoma, registamos as propostas com que 
nos cruzamos: “Ciudad Lineal” de Arturo Soria, 1882; “Kibbutz”, 1909; “Region-city”e 
“Valley Section” de Patrick Geddes, 1909; “Moshav”, 1920; “Muscle Shoals” de Henry 
Ford, 1922; “Bonifi ca integrale” italiana, 1924; “Deutsche Binnen-Kolonisation“ de 
Leberecht Migge, 1926; “Metropolis as a Garden-City” de Ludwig Hilberseimer e Mies 

79 RAPAZOTE, João. “«Aldeias-Jardim» no concelho de Montalegre – O projecto da JCI para os baldios do 

Barroso”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, n.º 1, Junho de 2012. Centro de Estudos de 

Geografia e Ordenamento do Território. p.207-236.

80 LIMA, Paulo. A Colónia Agrícola de Santo Isidro de Pegões. Montijo, C.M. Montijo, 2013.
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van der Rohe, 1927; “Broadcare City” de Frank Lloyd Wright, 1932; “La ville radieuse” 
e “La Ferme radieuse” de Le Corbusier, 1930-33; “Pueblos“ do Instituto Nacional de 
Colonización, a partir de 1939.

A obra do INC está amplamente estudada num largo conjunto de teses, livros 
e inúmeros artigos que constituíram para a nossa investigação não só uma fonte de 
informação como também, como é o caso da tese de Miguel Centellas Soler81, um 
referente metodológico. Do vasto conjunto interessa destacar:

– a tese de José Luis Oyón Banales – “Colonias agrícolas y poblados de colo-
nización. Arquitectura y vivienda rural en España (1850-1965)”82 – e a tese de Fran-
cisco Javier Monclús – “Colonización agraria y ordenación del territorio en España 
(1855-1973)”83-, ambas apresentadas na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona em 1985 e publicadas conjuntamente no primeiro volume da “Historia 
y evolución de la colonización agraria en España”84, por constituírem os primeiros 
trabalhos de síntese global.

– a publicação dos artigos85 apresentados ao “I Simpósio Nacional – Pueblos de 
colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio 
rural”, organizado em Sevilha em 2005, pela diversidade de aproximações.

– a edição de três números da colecção “Itinerarios de Arquitectura” dedicados 
aos “Pueblos de Colonización”86, pela compilação de informação, cronologia, dese-
nhos, fotografi as, textos, vídeos e artigos da época, assim como pela publicação de 
diversos artigos de Victor Pérez Escolano, Manuel Calzada Pérez, António Fernandez 
Alba, Miguel Centellas Soller, Javier Monclús e António Álvaro Tordesillas.

Sobre a colonização interna italiana é extremamente complicado destacar, do 
ponto de vista da arquitectura, referentes bibliográfi cos de síntese. Os inúmeros 
artigos e publicações existentes incidem tendencialmente sobre uma determi-
nada região, cidade, edifício ou arquitecto, como se verá pelas citações ao longo 
do trabalho. Com esta circunstância, ainda que debruçando-se apenas sobre o 
Agro Pontino, foi-nos especialmente útil a leitura de “Agro Pontino: Urbanism and 
Regional Development in Lazio Under Benito Mussolini”87 e a análise da estrutura da 

81 CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urba-

nismo. Colección arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010.

82 MONCLÚS, Francisco Javier. Colonias agrícolas y poblados de colonización. Arquitectura y vivienda rural en 

España (1850-1965). Barcelona, ETSAB-UPC, 1985.

83 OYÓN BANALES, José Luis. Colonización agraria y ordenación del territorio en España (1855-1973). Barce-

lona, ETSAB-UPC, 1985.

84 MONCLUS, F. J.; OYON, J. L.. Historia y evolucion de la colonizacion agraria en España (1939/1982). Vol. 

1 Políticas y técnicas de la ordenación del espacio rural. Madrid, Ministerio para las Adiministraciones 

Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

1988.

85 GUERRERO QUINTERO, Carmen; LUQUE CEBALLOS, Isabel. (coord.). Pueblos de colonización durante el 

franquismo: La arquitectura en la modernización del território rural. Sevilla. Junta de Andalucia, 2008.

86 CALZADA PÉREZ, Manuel. Pueblos de Colonización: Itinerarios de Arquitectura, 03/04/05. [Livro e DVD]. 

Córdoba, Fundación Arquitectura Contemporánea, 2006-2009.

87 TVINNEREIM, Helga. Agro Pontino: Urbanism and Regional Development in Lazio Under Benito Mussolini. 
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tese e dos desenhos apresentados em “Die Città Nuove des Agro Pontino: im Rahmen 
der faschistischen Staatsarchitektur”88, pela visão global e integrada da fundação das 
cinco cidades, dezoito aldeias e de toda a estruturação do território do Agro Pontino, 
e o conjunto de artigos publicados no número dedicado às “Città Pontine” da revista 
“Architettura Città”89.

Apesar de considerarmos do mais elevado interesse para a nossa investigação o 
estudo da colonização interna alemã, o desconhecimento da língua e a difi culdade no 
acesso a algumas publicações90 não nos permitiu uma pesquisa alargada que possibi-
lite apontar referentes bibliográfi cos estruturantes. Apesar deste constrangimento, 
recorreremos pontualmente a algumas publicações ao longo do documento.

Relativamente à colonização de Israel destacamos a publicação decorrente da 
representação do País na Bienal Internacional de Arquitectura de Veneza em 2010 – 
“Kibbutz: Architecture Without Precedents”91 –.

A primeira aproximação à estrutura da dissertação foi organizada a partir de três 
escalas de intervenção – território, assentamento e casa –, considerando que seria 
possível, para cada uma das escalas, circunscrever um contexto, um programa e uma 
estratégia de desenho. Compreendemos, contudo, que ao longo do período em que 
as colónias agrícolas da JCI foram construídas se observam contextos circunstanciais 
muito específi cos em torno do programa colonizador da JCI e do panorama arquitec-
tónico nacional, com consequências directas, quer para a defi nição da encomenda, 
quer para as premissas estabelecidas no seu desenho. Neste sentido, e considerando 
que cada circunstância era transversal a todas as escalas de intervenção, apesar da 
dimensão da proposta em cada escala não ser necessariamente uniforme em todos os 
momentos, optámos, como já referimos na introdução, pela organização do corpo da 
dissertação a partir da nossa hipótese de interpretação do objecto, ou seja em quatro 
momentos que entendemos revelarem, desde logo, pistas para o seu entendimento.

Oslo, Solum Forlag, 2007.

88 SPIEGEL, Daniela. Die Città Nuove des Agro Pontino: im Rahmen der faschistischen Staatsarchitektur. 

Petersburg, Imhof Verlag, 2011. [Dissertação de Doutoramento apresentada na Universidade Técnica de 

Berlim em 2008.]

89 “Città Pontine”, Architettura Città. Rivista di architettura e cultura urbana n. 14, 2006. La Spezia, Agorà 

Edizioni, 2006.

90 Indicamos aqui duas das publicações que nos pareciam fundamentais, mas cujo acesso não nos foi 

possível: 

 SMIT, Jan G.. Neubildung deutschen Bauerntums. Innere Kolonisation im Dritten Reich – Fallstudien in 

Schleswig-Holstein. Kassel, Selbstverlag Gesamthochschule Universität, 1983.

 REICHSHEIMSTÄTTENAMT DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT HAUPTABTEILUNG STÄDTEBAU UND 

WOHNUNGSPLANUNG. Siedlungsgestaltung aus Volk, Raum und Landschaft. Planungshefte 1-9. Berlin, 

Verlag der Deutschen Arbeitsfront, 1940-1942.

91 BAR-OR, Galia. Kibbutz: Architecture Without Precedents: the Israeli Pavilion, the 12th International Archi-

tecture Exhibition, the Venice Biennial. Tel Aviv, Top-Print, 2010.

estruturação da investigação
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1.1.1 
Contexto e objectivos na criação da JCI

Teria sido o impulso de uma tradição reformista agrária, mas talvez mais o 
gravíssimo condicionalismo das crises dos anos 30 que conduziram à criação 
da Junta de Colonização Interna em 1936.1

Eugénio de Castro Caldas 

A política de colonização interna anunciada desde os anos trinta, se por um 
lado emergiu pelo exemplo da «bonifi ca integrale» da Itália de Mussolini, 
por outro não é estranha à tradição do pensamento agrário português que 
vem da segunda metade do século XIX e se fez sentir na República.2

Fernando Oliveira Baptista

A Junta de Colonização Interna é constituída no fi nal da década de 1930 procu-
rando dar resposta a um conjunto de questões de reformismo agrário que se come-
çaram a formar na segunda metade do século dezanove em torno de “vícios seculares 
da nossa estrutura agrária”3. Para além de se debater a necessidade de criar estruturas 
de ensino agrícola (que levará ao estabelecimento de três graus de ensino agrícola4, 

1 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.475.

2 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta – 

1974). Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Separata do número especial «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro», 1978. p.62.

3 BARROS, Henrique de. Oliveira Martins e o Projecto de Lei do Fomento Rural. Lisboa, Seara Nova, 1946. 

p.5.

4 "1. O ensino mechanico ou de officio para os homens do campo, ganha-pães ou jornaleiros, verdadeiros 

instrumentos de lavoura; 2. O ensino artístico ou secundário, já mais elevado, ao mesmo tempo prático e 

debate sobre a reforma agrária 
no sec XIX

1.1 
“Por este meyo das colónias”
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e mais tarde ao ISA), o tema central do debate será o da existência, no Reino, de uma 
grande área de terras incultas.

Em quanto houver terras devoluto, a dar cardos e urzes em logar de trigo e 
azeite; […] em quanto não repartides esses braços por essas terras, e essas 
terras por esses braços […] em quanto pelo concurso de amanhos descon-
certos deixardes que permaneçam estéreis, desprezadas, e desprezíveis, as 
duas mais formosas, e mais sanctamente productivas coisas do mundo; a 
terra, e o seio da mulher; sereis mendigos a governar mendigos; sereis loucos 
a vexar atribulados.5 António Feliciano de Castilho

Oliveira Martins6 assumirá um papel preponderante neste debate ao propor em 
1887, enquanto deputado, o projecto de Lei de Fomento Rural. Apesar da proposta 
não ter adquirido efeitos legais, deixou marcas e ideias que ciclicamente estarão 
presentes. Estruturando a sua proposta num sentido de economia social7, procurava 
soluções para reduzir a saída de emigrantes, as áreas incultas e o antagonismo entre 
as estruturas agrárias do Norte e do Sul do país. Entre outras acções, propunha a valo-
rização dos incultos por via da colonização, a criação de casais de família indivisíveis 
e impenhoráveis e a impossibilidade de se fraccionarem prédios rústicos com área 
inferior a um determinado mínimo. 

No início da República, “a explosão da força reivindicativa e organizativa dos 
trabalhadores agrícolas”8, o problema da fome e da auto-sufi ciência do país, na 
sequência da 1ª Grande Guerra, marcam uma outra etapa do debate. Eduardo Lima 
Basto, em 1917, enquanto Ministro do Trabalho, fez publicar o Decreto de Mobilização 
Agrícola a vigorar “enquanto durar o estado de guerra, e até dois anos depois de assi-
nado o tratado de paz”9. Premiando os agricultores que cultivassem novas terras e 
terrenos baldios, possibilitando a requisição de terras incultas pelo Estado e propondo 
o aumento da aplicação de adubos químicos, procurava dar resposta à necessidade de 
alargamento e intensifi cação da produção agrícola nacional. Uma semana depois da 
publicação do decreto que permitia a “requisição” de terras incultas deu-se o golpe 
militar de Sidónio Pais10. Os anos seguintes foram marcados pelo domínio dos lati-
fundiários no aparelho do Estado. 

theorico, com destino a feitores ou chefes de culturas; 3. O ensino superior e scientifico, principalmente 

destinado a agrónomos, indivíduos com preparação mais completa e estudo desenvolvido, habilitados a 

dirigir as grandes explorações agrícolas." in www.isa.ulisboa.pt [consultado em 2015-06-31]

5 CASTILHO, António Feliciano de. Felicidade pela Agricultura. Ponta Delgada, Typ. Da rua das artes, 1849. 

p.28

6 Joaquim Pedro de Oliveira Martins 1845 – 1894.

7 “A Economia que conta tais factores, que não ignora ao mesmo tempo a força modeladora do Homem 

e a ingénita fraqueza da sua condição – merece bem o nome de Economia Social. Como diz Charles 

Gide, não se limita a explicar o que é, procura o que deve ser e também o que se deve fazer.” in BARROS, 

Henrique de. Oliveira Martins e o Projecto de Lei do Fomento Rural. Lisboa, Seara Nova, 1946. p.12.

8 SÁ, Vítor de. Projectos de reforma agrária na I República. Análise Social, vol. XIX (77-78-79), 1983-3.°, 4.° 

5.°. p.591-610.

9 Decreto N.º 3.619. Diário da República n.º 208, Série I de 1917-11-27. Ministério do Trabalho. 

10 “[…] golpe financiado por um grande lavrador da região de Évora, Fernandes de Oliveira, que Sidónio 

depois viria a nomear ministro da Agricultura”. Idem. p.600.

Lei de fomento rural 
de Oliveira Martins

Decreto de Mobilização Agrícola 
de Lima Basto – I República
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No início da década de 1920, a política de António Granjo11 é orientada no sentido 
de intensifi car a produção agrícola através da intervenção na propriedade, mas 
apenas sobre baldios e incultos pertencentes ao Estado ou a corpos administrativos, 
não afectando os latifúndios. Procura consagrar o ideal da pequena propriedade e 
travar a sua excessiva fragmentação através da instituição dos “Casais de Família”12. 
Nos governos seguintes várias propostas foram apresentadas, considerando, entre 
outras questões, a arrematação dos incultos em hasta pública ou a possibilidade da 
entrega a cooperativas ou sindicatos agrícolas, mas a queda sucessiva dos governos 
impossibilitou qualquer implementação nesse sentido. 

O fi nal da I República é marcado pela proposta de reforma modernizante de 
Ezequiel de Campos, que já em 1911, como deputado, tinha apresentado um projecto 
de utilização dos terrenos incultos através de um plano de irrigação, drenagem e 
arborização do país. Em 1925, enquanto Ministro da Agricultura, apresenta a Proposta 
de Lei de Reorganização Rural. A proposta identifi cava cinco factores de desenvolvi-
mento: a electrifi cação do país, a arborização, a rega dos campos, o povoamento rural 
e a reforma da contribuição predial rústica. “O Governo apropriar-se-ia das terras 
necessárias quer para a execução de obras de rega, quer para o povoamento, através 
de expropriações por utilidade pública e urgente. Seria uma forma indirecta de atingir 
os latifúndios.”13 A Lei não chegou a ser debatida e da sua passagem pelo ministério 
fi caram dois decretos que regulamentavam a divisão dos baldios em glebas e a sua 
colonização14. É com base nestes decretos que em 1925 é constituída a Colónia Agrí-
cola dos Milagres, o primeiro ensaio estatal de colonização desenvolvido por inicia-
tiva do Engenheiro Agrónomo Mário Pais da Cunha Fortes, na altura Director dos 
Serviços de Baldios e Incultos.

Após a crise fi nanceira do fi nal da década de 1920, o início da década de 1930 é 
caracterizado pelo surto demográfi co, pelos problemas de desemprego rural sazonal 
decorrente da expansão da cultura do trigo no Sul do país, e pela consequente confl i-
tualidade social. 

[…] estudar as políticas conduzidas pelo Estado Novo relativamente à agri-
cultura […] é um tema que não permite simplifi cações esquemáticas e redu-
toras.15 Fernando Oliveira Baptista

Os principais investimentos da Lei de Reconstituição Económica de 1935 
foram canalizados para estradas, portos, barragens de irrigação, edifícios 
públicos e gastos de defesa, num leque de iniciativas que faz lembrar as 

11 António Joaquim Granjo 1881 – 1921. Presidente do Ministério entre 19 de Julho e 20 de Novembro de 

1920, e entre 30 de Agosto e 19 de Outubro de 1921.

12 Decreto N.º 7 033. Diário da República n.º 298, Série I de 1920-10-16. Ministério da Agricultura. Posterior-

mente modificado pelo Decreto n.º 18551. Diário da República n.º 152, Série I de 1930-07-03. Ministério 

da Justiça e dos Cultos.

13 SÁ, Vítor de. Op. cit. p.609.

14 Decreto N.º 10 552. Diário da República n.º 36, Série I de 1925-02-14. Ministério da Agricultura. 

 Decreto N.º 10 553. Diário da República n.º 36, Série I de 1925-10-14. Ministério da Agricultura.

15 BAPTISTA, Fernando Oliveira. A Política Agrária do Estado Novo. Porto, Afrontamento, 1993. p.8.

António Granjo 
e os “Casais de família”

Lei de Reorganização Rural 
de Ezequiel de Campos 
– fi nal da I República

reforma agrária de Rafael Duque 
no início do Estado Novo
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medidas do New Deal de Franklin D. Roosevelt, e que lançava as bases para 
os futuros planos de fomento. […] em 1935, lançou-se um Plano de Hidráu-
lica Agrícola. Em 1936 o governo cria a Junta de Electrifi cação Nacional e a 
Junta de Colonização Interna. Dois anos mais tarde…é posto em marcha o 
Plano de Povoamento Florestal. O paradoxo é surpreendente: para cumprir 
a visão de um Portugal rural, Salazar mobiliza as forças em grandes planos 
estatais onde a tecnologia joga um papel fundamental. […] o programa 
Português tinha evidentes infl uências americanas e Ezequiel de Campos 
apenas podia mostrar o seu regozijo com a tradução das suas propostas dos 
seus livros para a paisagem.16

Tiago Saraiva

A Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola, criada em 1930 no seio do 
Ministério da Agricultura passa, em 1932, com a nova organização do Governo lide-
rado por António Salazar, para o Ministério das Obras Públicas sob tutela do Ministro 
Duarte Pacheco. Em 1935 é incumbida de conceber o plano de trabalhos referente à 
alínea e) da I Base da Lei de Reconstituição Económica – “Hidráulica agrícola, irrigação 
e povoamento interior”17 –. No ano seguinte operacionalizam-se as tarefas, as grandes 
obras de hidráulica mantém-se a cargo do Ministério das Obras Públicas, enquanto 
para a tarefa de “tomar conta dos terrenos […] logo que estejam realizadas as obras 
e concluída adaptação ao regadio” e “instalar neles casais agrícolas, tomando para 
base os estudos de ordem agrológica, económica e social realizados pela JAOHA”18 “é 
criada no Ministério da Agricultura a Junta de Colonização Interna, organismo com 
personalidade jurídica, de funcionamento e administração autónomos”.

 E porquê uma Junta? Em primeiro lugar esses serviços são de natureza tran-
sitória. Duram enquanto houver que aproveitar. Por outro lado julga-se que, 
a exemplo do que tem sucedido com instituições semelhantes, a Junta tenha 
maior capacidade de acção.19 Decreto-Lei 27 207 de 1936

Para além da intervenção nos novos terrenos irrigados pela JAOHA, competia à 
JCI “efectuar o reconhecimento e estabelecer a reserva de terrenos baldios do Estado e 
dos corpos administrativos susceptíveis de aproveitamento para instalação de casais 
agrícolas” assim como “a aquisição de outros terrenos postos à venda e que devam 
ser aproveitados para colonização, superintender e auxiliar as obras de colonização 
que sejam levadas a efeito por iniciativa privada”20. 

16 SARAIVA, Tiago. “Paisagens Tecnológicas: O domínio das Águas e a Colonização de Portugal e do 

Ultramar. ‘Gestão e Planeamento da Água”. 5º Congresso Ibérico da Água. Faro, Universidade do Algarve 

– Fundação Nova Cultura da Água, 2006.

17 Lei 1914. Diário da República n.º 118, Série I de 1935-05-24. Presidência do Conselho.

18 Artigo 173º. Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da 

Agricultura.

19 Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da Agricultura. p.1429.

20 “Art. 173º. Compete à JCI: 1º – Tomar conta dos terrenos que lhe foram entregues pela JAOHA, logo que 

estejam realizadas as obras e concluída a adaptação ao regadio; 2º – Instalar neles casais agrícolas, 

tomando para base os estudos de ordem agrológica, económica e social realizados pela JAOHA; 3º – 

Promover, pela Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, a constituição das associações de regantes a insta-

lação de postos agrários; 4º – Efectuar o reconhecimento e estabelecer a reserva de terrenos baldios do 

Junta Autónoma das Obras 
de Hidráulica Agrícola

Junta de Colonização Interna
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A criação da JCI enquadra-se na política de reforma agrária que Rafael Duque, 
Ministro da Agricultura a partir de 1934, pretendia implementar, recuperando 
o projecto proposto inicialmente por Oliveira Martins e debatido ao longo das 
primeiras décadas do século XX, e associando também a ideia da necessidade de 
industrialização do País21. Os terrenos incultos, quer nos baldios do Estado quer nas 
grandes propriedades do Sul22, assim como a leitura do território de Portugal conti-
nental, caracterizado por duas condições opostas – um Norte verde, populoso, e 
com parcelas excessivamente fragmentadas e um Sul seco, desértico e com grandes 
parcelas –, constituíam as questões centrais do debate e assumiram ao longo dos 
primeiros tempos do organismo uma presença central na defi nição dos objectivos 
políticos da colonização.

Um dos mais importantes aspectos a considerar na colonização do território 
continental é o da correcção dos vícios da propriedade imobiliária, levada 
a uma extrema parcelação do solo no Norte, como diz o Prof. Dr. Oliveira 
Salazar, e a uma acumulação exagerada no Sul com uma enorme percen-
tagem de incultos que se está revelando, em qualquer caso, incompatível 
com o bom aproveitamento do solo, descendo num caso muito abaixo 
do limite regular em que a pequena propriedade traz vantagens, subindo 
noutro muito além daquele em que a extensão do solo cultivável é ainda 
compatível com a sua máxima valorização.23 SNI

As primeiras acções do governo de António Oliveira Salazar prendem-se com a 
reunião de conhecimentos que lhe permitam informar a sua intervenção. A Univer-
sidade Técnica de Lisboa, onde o ISA foi integrado, é constituída com o objectivo, 
entre outros, de servir o Estado por meio de inquéritos e estudos24. É nesse contexto 

Estado e dos corpos administrativos susceptíveis de aproveitamento para instalação de casais agrícolas, 

tendo em atenção a natureza dos terrenos, a sua extensão e as regalias dos povos no que respeita à sua 

actual fruição; 5º – Efectuar, quando superiormente autorizada, a aquisição de outros terrenos postos à 

venda e que devam ser aproveitados para colonização, superintender e auxiliar as obras de colonização 

que sejam levadas a efeito por iniciativa privada; 6º – Estudar as condições gerais de instalação de casais 

agrícolas, planear e executar as obras necessárias para esse fim; 7º – Estudar o regime jurídico a que 

devem obedecer a concessão e exploração das glebas, a instalação de casais agrícolas e a forma de rein-

tegração dos capitais; 8º – Instalar casais agrícolas nos referidos terrenos e promover a constituição de 

caixas de crédito agrícola e de postos agrários por intermédio dos serviços competentes; 9º – Elaborar o 

plano de acção a desenvolver em cada ano e submetê-lo à apreciação do conselho técnico.” in Decreto-

-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da Agricultura.

21 “A sua ideia geral era a de uma «regeneração» nacional, admitindo-se, com esse fim, que, uma vez 

concretizada aquela reforma da agricultura, se pudesse promover um equilibrado desenvolvimento 

industrial, com particular incidência na electricidade.” ROSAS, Fernando. História de Portugal. O Estado 

Novo, 1926-1974 [7º volume]. Lisboa, Estampa, 1994. p.433.

22 “Ainda em Portugal avulta a importância da colonização interna pela influência decisiva que deve exercer 

na resolução do problema dos incultos, dos latifúndios, da fragmentação e pulverização da propriedade. 

[…] Impõe-se a divisão dos latifúndios sempre que a modificação das respectivas condições mesológicas 

permita a vida da pequena propriedade.” in “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. 

Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secre-

taria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

23 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.27.

24 ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos primórdios da sociologia em 

Portugal. (Tese de Doutoramento em Sociologia). Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Instituto Superior de Agronomia
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que Lima Basto desenvolve, entre 1934 e 1936 o ‘Inquérito Económico-Agrícola’, um 
levantamento minucioso do funcionamento económico de diversas explorações agrí-
colas, e das condições de vida dos trabalhadores dos campos. Nesta tarefa destaca-se 
também a fi gura de Henrique de Barros, encarregue de desenvolver o Inquérito em 
Cuba, uma das três freguesias seleccionadas. O trabalho de ambos, do ponto de vista 
da sociologia rural, será determinante na orientação do programa de colonização 
da JCI, na determinação e importância dada à dimensão da propriedade agrícola 
necessária para a subsistência da família, e na sua metodologia de trabalho, como 
veremos adiante. A relação entre as duas instituições é formalmente explícita através 
da presença, no conselho técnico da JCI, do “professor de agricultura geral do ISA”25.

 […] entre 1934 e 1944 […] assiste-se ao triunfo, a nível governamental, de 
uma política – encabeçada por Rafael Duque – marcada justamente pelos 
valores do reformismo agrário, isto é, com semelhanças grandes com o 
ideário de Lima Basto e com o tipo de propósitos do Inquérito à Habitação 
Rural. Muitas das ideias de que este se faz eco são ideias aparentemente 
caras à política que Duque se esforçava por implementar. É o que se passa 
com a perspectiva genérica de transformação da situação nos campos 
subjacente ao Inquérito e com a centralidade que nele tem a questão da 
dimensão certa da propriedade – expressa no elogio da exploração familiar 
de dimensão viável como futuro para a agricultura portuguesa – ou o hori-
zonte da colonização interna […]. As citações aprovadoras que Lima Basto 
faz de Mussolini na introdução ao I volume situam também claramente 
o Inquérito no interior de uma nebulosa ideológica em que reformismo 
agrário e «revolucionarismo de direita», como notou Fernando Rosas […] se 
confundem.26 
João Leal

Contrariamente à teorização ruralista vinda do integralismo lusitano, a 
colonização interna agora proposta não parece ser encarada por Rafael 
Duque e por vários dos seus técnicos da JCI como mero expediente de fi xação 
à terra da mão-de-obra assalariada adjacentemente às grandes explora-
ções, com o fi m de suster a sua fuga para as cidades e as fábricas mediante 
a concessão de pequenas parcelas de terra que unicamente garantiriam o 
seu sustento nos períodos de falta de trabalho. 
Discordando desta concepção da colonização como simples instrumento 
reprodutor da exploração latifundiária […], vários técnicos da JCI, pratica-
mente desde o início das primeiras experiências colonizadoras tuteladas 
pela Junta, vêm defendendo, como essência da tarefa, a constituição de 
empresas familiares viáveis […].27

Universidade Nova de Lisboa, 2011. p.136.

25 N.º 2 do Artigo 176º. Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da 

Agricultura. 

26 LEAL, João. Etnografias portuguesas (1870-1970). Cultura popular e identidade nacional. Lisboa, Publica-

ções Dom Quixote, 2000. p.57 e 158.

27 ROSAS, Fernando. “Rafael Duque e a política agrária do Estado Novo (1934-44)”. Análise Social, vol. XXVI 
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Fernando Rosas

Ao contrário das colonizações particulares desenvolvidas entre o fi nal do século 
XIX e início do século XX (que serão alvo de estudo por parte da JCI), em que, através 
do arrendamento ou aforamento de pequenas glebas fi xavam colonos em torno de 
grandes propriedades onde obteriam o complemento do seu salário, a JCI propõe que 
o dimensionamento da propriedade agrícola assegure a auto-sufi ciência económica 
da família. 

No dia em que 100 000 hectares de sequeiro forem passados a boas terras 
de regadio e nêles se fi xarem 40.000 famílias de verdadeiros proprietários-
-lavradores ter-se-á feito obra social e política muito mais sólida do que se 
se estabelecerem 80.000 famílias de proprietários-proletários.28

Câmara Corporativa

O intuito de redimensionamento da propriedade, na tentativa de fi xar a popu-
lação e uniformizar o território continental do País, correspondia também ao intuito 
de regulação e uniformização de uma condição social da população, que, apesar de 
desejavelmente elevar o seu nível de vida, se pretendia apenas “remediada”, dese-
nhando um país rural, pacato e sem confl itos. 

 Quer o programa civilizador destinado à colonização em terrenos baldios 
do Norte do país, quer o programa desproletarizador/recampesinador desti-
nado à colonização das grandes explorações agrícolas do Sul, são desenvol-
vidos segundo uma racionalidade predominantemente social, de resto em 
consonância com o desenvolvimento disciplinar do próprio saber agronó-
mico, por um lado, e com a ideologia conservadora do regime, por outro.29

Elisa Silva

A aparente clareza de objectivos não signifi ca que existisse um pacífi co contexto 
político e social que os aceitasse e permitisse pôr em prática. Pelo contrário, o 
contexto político da JCI não é simples nem linear, integrando, como refere Elisa Lopes, 
várias “racionalidades estatais”30, que sofrem diferentes e contrárias infl uências, 

(112-113), 1991. p.778-779.

28 “Parecer sobre a proposta de lei n.º 114”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. Suplemento ao n.º 

98. 4 de Janeiro de 1937. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

29 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p. 104-105.

30 “Na prática, a possibilidade de expropriação legalmente consagrada em 1937, condição necessária para 

se levar avante uma política de colonização em terras regadas, só foi invocada a propósito do plano 

de colonização da Várzea do Ponsul (Campina de Idanha), já em 1952. Doutrinalmente importante, 

e mesmo definidora da política governamental de colonização interna, a lei 1949 de 1937, que previa 

a instalação de casais agrícolas nos terrenos irrigados e adaptados ao regadio pela Junta Autónoma 

das Obras de Hidráulica Agrícola, não teve consequências na acção colonizadora do Estado. Assim se 

entende que a acção institucional da JCI, encarregue de levar a cabo a política colonizadora governa-

mental de colonização das terras regadas, se distancie destes propósitos no seu quotidiano burocrático. 

Estamos pois em presença de esferas institucionais do Estado diferenciadas, uma executiva outra admi-

nistrativa, com lógicas de actuação nem sempre coincidentes e que não devem por isso ser reduzidas 

a uma racionalidade estatal única.” in SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização 

dimensionamento da propriedade

uniformização do território
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como depois se compreenderá pela discrepância entre o intuito de intervenção na 
propriedade privada e a incapacidade da sua concretização. 

[…] perante as propostas de Rafael Duque os agraristas não terão deixado 
de exercer uma obstinada acção contrária. Este facto, que revela a complexi-
dade de forças confl ituais no interior do Estado Novo, é fundamental para se 
perceber o fracasso daquelas propostas.31

Fernando Rosas

Para além de representar uma tentativa de resposta aos problemas que carac-
terizaram o início da década de 1930, sendo parte de um plano de desenvolvimento 
económico do país a que se associava um discurso moderno e industrialista e consti-
tuindo em si um plano de reforma social que procurava elevar as condições de vida e 
pacifi car as populações, o programa colonizador do Estado Novo representa também 
uma base para a defesa dos valores e divisas que caracterizam o regime – a família, 
a propriedade, a ruralidade, a exaltação da nação, a expansão da raça, a valorização 
do território. 

O somatório de intuitos, nem sempre convergentes, espelha a complexidade 
do organismo, e aponta desde logo o que mais tarde se confi rmará – o seu carácter 
laboratorial em diversas áreas – agrícola, social, arquitectónica, etc.-.

Do fundo das consciências claramente surgem estes imperativos: o trabalho 
na vida, a propriedade na terra, a virtude na família, a esperança nas almas. 
Para além das várzeas e dos montes há outras várzeas e outros montes, 
onde vivem e trabalham homens da mesma raça, parentes próximos ou 
remotos, que falam a mesma língua, têm os mesmos sentimentos. Como 
quem desbrava o campo para cultivar e levanta as paredes duma casa para 
nela viver, há muitos séculos grandes chefes traçaram com a espada os 
limites e disseram: aqui se vai edifi car a casa lusitana. Outros a alargaram 
depois. A este ideal de construir o lar pátrio, sem ingerência, ou mando, ou 
exploração de estranhos, sacrifi caram-se fazendas e vidas que todavia se 
não perderam: entraram no património comum e custa a crer que tudo fosse 
cegueira, loucura ou inutilidade.32

António Oliveira Salazar

A ideia central agregadora do programa será a do apelo à terra e à propriedade, 
sublinhando as virtudes de um Portugal rural, modelo que Manuel Villaverde Cabral 
refere como de “estagnação programada”33. A fundamentação ideológica do papel 
central da agricultura na fi xação da população, construção, defesa e economia da 
nação, cruza referências das experiências em desenvolvimento, no mesmo período, 

interna e colónias agrícolas durante o Estado Novo. (Dissertação de Mestrado em História Contempo-

rânea). Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. p. 64.

31 ROSAS, Fernando. História de Portugal. O Estado Novo, 1926-1974 [7º volume]. Lisboa, Estampa, 1994. 

p.434-435.

32 SALAZAR, António Oliveira. “As grandes certezas da Revolução Nacional”. 1936. in Discursos e notas 

políticas: 1928-1966. Volume II – 1935-1937. Coimbra, Coimbra editora, 1934-1966. p. 128-139.

33 CABRAL, Manuel Villaverde. “Sobre o fascismo em Portugal: ensaio de interpretação a pretexto de 

alguns livros recentes”. Análise Social, n.º 48, 1976. p. 893.

defesa dos valores do Estado Novo

apelo à terra . enraizamento nos 
primórdios da nação . povoamento
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na Itália fascista, com autores do século XIX como Feliciano Castilho34, e recuando 
ainda mais ao passado da Nação, de Severim de Faria35, autor da frase utilizada na 
divisa da JCI – “… por este meyo das Colónias teve a povoação do Reino princípio…”-.

O texto de Severim Faria constitui de facto um texto fundador do Organismo, 
já que resume claramente o intuito e estratégia da JCI do ponto de vista agrário e de 
povoamento, e ilustra e enraíza, nos primórdios da história do País, a vocação colo-
nizadora e civilizadora da Nação, ideia que o Estado Novo quer exaltar. 

Severim Faria evoca a estratégia de colonização dos Romanos na fi xação do seu 
império, considerando que igual estratégia foi utilizada na fundação de Portugal. 
Para além da ideia de povoamento através da atribuição de terras, a correspondência 
com a JCI pode também ser lida, por analogia, na atenção e estudo de programas 
congéneres de outros países36, em especial pelo interesse na Bonifi ca Italiana, como 
se depreende, quer pela primeira missão de estudo da JCI, efectuada por José Pereira 
Caldas a Itália37, quer pelas contínuas referências às “incalculáveis vantagens higi-
énicas, demográfi cas, económicas e sociais da Bonifi ca Integral” nos debates da 
Câmara Corporativa38. Interesse que para além de considerar o aumento da produção 
agrícola, se traduzia, como refere Fernando Oliveira Baptista, na possibilidade do 
Estado expropriar propriedades privadas, para travar a revolução nos campos, através 
da conversão de trabalhadores agrícolas em proprietários de terra39.

34 “É o trabalho de um camponez humilde, de sua mulher, e de seus filhos, o que sem sair do torrão 

que os-brotou por entre as plantas, e os gados, povoou todos esses mares, sem limites, de celleiros, 

dispensas, e adegas fluctuantes; e abasteceu, sem o-saber, ao seu desconhecido irmão em paizes de que 

nunca ouvíra o nome; recebendo de lá em troca o que nunca sonhou que a terra procreasse. […] Diffi-

cilmente, por mais que refujamos para longe dos campos, e para o centro do luxo, dificilmente encon-

traremos com objecto, que no todo, ou em grande parte, não devesse o seu à indústria agrícola. […] O 

papel, a penna, a banca, o prelo, as balas, a tincta de impressão, o alimento que mantém os braços, de 

que tudo isto se-ajuda, quem, senão a agricultura, o-deu?” in CASTILHO, António Feliciano de. Felicidade 

pela Agricultura. Ponta Delgada, Typ. Da rua das artes, 1849. p. 13-14.

35 FARIA, Manuel Severim de. Notícias de Portugal. Lisboa Occidental, Officina Craesbeeckiana, 1655. 

36 Em 1938, na introdução a um parecer da Câmara Corporativa sobre dois projectos de colonização 

interna, são referidas e descritas as acções de colonização interna que decorriam em Itália, Espanha, 

Alemanha e Suíça.

 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa. 

37 CALDAS, José Garcez Pereira. A bonifica integral em Itália. Lisboa, JCI, 1937.

38 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

39 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.7-8.

referências de outros países
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Notaõ os Politicos, que os Romanos 
antigos, assim para cultivarem toda 
Italia, como para conseguirem a 
multiplicação da gente, que sempre 
pretenderaõ, usaraõ muito deste 
remedio das Colonias; porque se de 
Alba Julia sahiraõ trinta, e de Roma 
se tiraraõ quasi infi nitas, com o que 
o povo Romano se foy multiplicando 
em grande maneira, porque assim 
como as abelhas crescem com se 
lhe tirarem das colmeyas os novos 
enxames cada anno; da mesma 
maneira acontece tirando-se de 
hum povo grande huma Colonia; 
porque se dà occasiaõ para crescer 
muita mais gente, do que crescera, se 
senao tirara; porque muitas daquelas 
pessoas por naõ terem terras, nem 
commodidade para viver, se nao 
casariaõ; e assim se perderia toda a 
geraçaõ dellas; o que naõ acontece, 
quando se tira a Colonia; porque 
entao o Rey, ou o Senhor, que a 
Colonia funda, lhe concede na terra, 
para onde a manda habitar, campos, 
e herdades, de que se possa sustentar. 

Deste remedio das Colonias se tem 
tambem usado neste Reyno de seu 
princípio. Porque desde o Conde D. 
Henrique atè EI Rey D. Diniz, nao 
somente os Reys fundaraõ muitas 
Villas, mas os Prelados, Camaras, e 
Fidalgos particulares, repartindo as 
herdades, que tinhaõ, aos moradores, 
que queriaõ ir para para ellas, dando 
a cada huma terras para cultivar com 
a pensaõ dos quartos, ou oitavos na 
forma, que se concertavaõ. De modo 
que muita parte do Reyno se povoou 
por este meyo, e principalmente 
Alentejo, que ainda que por ser a 
ultima Provincia de Portugal, que se 
conquistou, fi cou menos povoada; 
contudo quasi todos os Lugares, que 
nella ha, foraõ fundados pelo Bispo, 
e Cabido de Evora, e pelos Mestres de 
Aviz, e S. Tiago, e outros Fidalgo. 

•11. Página 21 do livro “Notícias de 

Portugal”

 Do remedio da terceira 
causa da falta da gente 
com se fazerem novas coló-
nias no Reyno
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Pelo que pois por este meyo das 
Colónias teve a povoação do Reino 
princípio, não se lhe pode buscar 
outro mais próprio, nem mais fácil, 
para se povoar, principalmente Alen-
tejo; que com ter quase tanta terra, 
como o restante de Portugal, está 
quase deserta, e com muy poucas 
Villas, e Lugares. A razaõ de por estar 
todo o Alentejo dividido em herdades, 
das quaes os Lavradores naõ saõ 
senhores; mas somente arrenda-
dores; […] Donde vem estar agora 
esta Provincia tão despovoada; tendo 
assim, que em tempos dos Romanos 
tinha mais Lugares, que as outras da 
Lusitania. 
Pelo que para a para povoarem não 
será necessário haver força; por que se 
derem aos homens terras, e de algum 
modo de comodo para o princípio, 
de sua vontade haverá muitos que 
folguem de se vir viver a estes novos 
Lugares. 

Duas objecções se podem apontar 
contra este meyo. A primeira he 
ser a terra de Alentejo de charneca 
areenta, e esteril. A segunda, que he 
falta de aguas, sem as quaes nao 
pode haver povoaçaõ. Porem ambas 
estas difi culdades tem facil resposta. 
A primeira se responde negando ser 
todo Alentejo de terra infructifera, e 
de charneca; porque a mayor parte 
desta Provincia he de terra muito 
fertil, e abundante; e a parte, que tem 
de charneca, nao he coda de roim 
terra; antes parte della he terra boa. 
Além disto, como temos provado, 
nenhuma terra se pode chamar 
infructifera, porque a que naõ he boa 
para trigo, he boa para cevada, da 
centeyo, ou vinhas, e quando não, 
para pastos, que vem a ser de nao 
menos importancia, que as searas, 
como se ve na mor parte de Holanda; 
cujas campinas, segundo os Geogra-
phos, nao servem de outra cousa 
mais, que de pastos, e com isto està 
riquissima. O mesmo se ve na Estre-
madura de Castella […]. 

E quanto a segunda objecçaõ, que se 
diz de Alentejo, que não tem fontes, 
nao faz ao caso, porque se podem 
abrir muito bons poços, e nao he 
novo beberem delles Cidades, e povo-
açoes muito nobres, como vemos hoje 
nas Cidades de Beja, e Elvas, antes 
da agua da Amoreira; e na Cidade de 
Evora, antes, que lhe trouxessem a 
agua da prata; e de prezente de poços 
bebe a Cidade de Faro, as Villas de 
Serpa, Montemor o Novo, as Alca-
çovas, AIcacer do Sal, e Terena, e o 
mesmo passa na Estremadura, como 
em a Alhandra, em Castello-Branco, e 
em muitas Villas daquella Provincia.1

Manuel Severim de Faria

1 FARIA, Manuel Severim de. Notícias de 

Portugal. Lisboa Occidental, Officina 

Craesbeeckiana, 1655. p.21 a 23.
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Severim Faria sublinha a actualidade da estratégia para o necessário povo-
amento do Alentejo, considerando que o problema da região é a sua divisão em 
herdades cujos proprietários não se dedicam a cultivar, mas somente a arrendar. 
Considera que a solução está em dar a posse da terra a quem a cultivar, sendo que 
para tal será necessário apenas apoiar a sua instalação.

Aqui cruzámo-nos, quer com o princípio, da JCI, de cálculo da dimensão mínima 
da propriedade necessária para a auto-sufi ciência de uma família, quer com a estra-
tégia de entrega aos colonos das condições mínimas de instalação – habitação, 
alfaias, gado –.

Por fi m, Severino de Faria identifi ca os problemas técnicos apontados no cultivo 
das terras da região – infertilidade dos solos e falta de água –. Desmonta o primeiro 
problema argumentando que a maior parte da região é fértil, e na restante dever-se-á 
fazer um ajuste das culturas à qualidade do solo. Sobre a falta de água, refere a possi-
bilidade da exploração de sistemas de captação e transporte de água, à semelhança 
do que já existia nas principais povoações. Também a JCI baseou os seus projectos no 
estudo e adequação das culturas aos solos e na sua transformação através de aditivos 
e sistemas de irrigação e enxugo.

Em 1938, para informar o debate da Câmara Corporativa em torno do parecer 
sobre os Projectos de Colonização desenvolvidos pela JCI para Milagres e Martim Rei, 
clarifi cavam-se os objectivos da colonização interna:

[A colonização interna] Conserva e aumenta uma população rural sadia, forte e 
garante fi el da nacionalidade; combate as consequências da exagerada industrialização, 
que tanto faz crescer o proletariado e o desemprego; aumenta o rendimento de terras 
insufi cientemente produtivas; aproxima da terra a população não agrícola, a urbana e 
a industrial, permitindo-lhe fi xar-se nos terrenos próximos das povoações; equilibra a 
cidade e o campo, prendendo as famílias à gleba, que não mais trocarão pela cidade, e 
permitindo aos operários restaurar o seu antigo amor à terra; levanta benéfi ca barragem 
ao êxodo do trabalhador rural e aos conhecidos malefícios do urbanismo; é o meio ideal 
de lutar contra o desemprêgo; concorre para melhorar o regime demográfi co dentro de 
um país, provocando migrações internas dos centros de maior densidade de população 
para as regiões menos populosas.40 Câmara Corporativa

A ideia de colonização enquanto ferramenta de fortalecimento da estrutura de 
povoamento é entendida como um meio de dar corpo à noção de país cujas virtudes 
assentam na sua estrutura rural. A questão central prende-se com um princípio de 
desenho do território, que se quer uniformizado, a partir da sua unidade base – a 
propriedade familiar-, e da sua perenidade.

A questão da dissolução da família […] reacende-se na transição do século 
XIX para o século XX, […] bem como nos últimos anos da I República, já 
em fase de ascensão do Estado Novo e da contestação do ordenamento 

40 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

objectivos iniciais da Junta de 
Colonização Interna

casal agrícola como unidade base
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jurídico Republicano sobre a família. Nessa conjuntura, a responsabilidade 
é atribuída ao “individualismo revolucionário dos enciclopedistas e fi lósofos 
do século XVIII, bem como ao liberalismo, de infl uência decisiva na promul-
gação de leis, qualifi cadas […] de “nefastas”. Nesse juízo, […] incluía a legis-
lação Republicana sobre o divórcio, como todo o corpo legislativo liberal que 
extinguiu os vínculos, permitiu a desamortização e que, pelo Código Civil, de 
1867, aboliu os privilégios de partilhas e ordenou a divisão igualitária entre 
os herdeiros, causa última […] da “pulverização da propriedade.41

Irene Vaquinhas

O “casal agrícola”42, “formado por casa de habitação, com dependências 
adequadas à exploração rural, e por terrenos de área sufi ciente para uma família 
média de cultivadores”43, “uma unidade económica perpétua, inalienável, indivisível 
e impenhorável”44, constitui o elemento base da colonização interna proposta pela 
JCI. A sua instituição procura contrariar o sentido de “libertação” e “individualização” 
do individuo e da terra que marcaram o período histórico do liberalismo45, entendidos 
pelo Estado Novo como a causa da fragmentação da propriedade. Estabilizando num 
tempo longo a unidade da propriedade e criando um vínculo entre propriedade e 
família, a fi gura do “casal agrícola” procura impedir a sua desagregação e “recolocar a 
instituição familiar como base da constituição da sociedade, bem como do Estado”46.

Apesar de, como refere Fernando Oliveira Baptista, “o casal de família não ter 
feito caminho em Portugal”47, a fi gura do casal agrícola, pelo contrário, foi utilizada 
na constituição de todas as colónias agrícolas48 da JCI. A sua presença teve e tem 
consequências profundas no desenvolvimento e estado actual das colónias. Conse-
quências que podem ser evocadas pelo seu lado negativo, como seja a incapacidade 

41 VAQUINHAS, Irene. “A família, essa «pátria em miniatura»”. in MATTOSO, José [dir.]; VAQUINHAS, Irene 

[coord.]. História da vida privada em Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, 2011. p.119.

42 A instituição do “casal agrícola”, regulamentado pela Lei 2014 de 27 de Abril de 1946, decorre da figura 

do “casal de família”, instituído pelo Decreto n.º 18 551 de 3 de Julho de 1930: “Não existindo legislação 

especial que regule as partilhas de património agrícolas, nem dispositivos jurídicos que se assemelhem 

ao homestead americano, bien de familie insaisissable francês, asile de familie suíço ou erbhof alemão, a 

lei portuguesa procura obstar à fragmentação predial […]. Segundo este Decreto [Decreto n.º 18 551 de 3 

de Julho de 1930] foram declarados indivisíveis os prédios rústicos de menos de um hectare, e outros de 

que, na altura de partilha judicial ou extra-judicial, resultem de parcelas de área inferior a meio hectare.” 

in CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.438.

43 Base III da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

44 Base IV da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República. 

45 MANIQUE, António Pedro, “O «casal de família» – reflexões em torno da sua origem política e funda-

mentos político-ideológicos”. in AAVV. Das origens ao fim da autarcia. Volume II. Ed. Fragmentos, Lisboa, 

1987, p. 224

46 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p.49.

47 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.27.

48 “Constituirão colónias agrícolas os novos núcleos populacionais instalados pela JCI em freguesias ou 

grupos de freguesias contíguas.” in Base XXVI da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. 

Presidência da República.
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da colónia integrar as famílias formadas pelos fi lhos dos colonos – aspecto que se 
refere como uma das causas para o surto emigratório da década de 1960 –, como pelo 
seu lado positivo, pela capacidade dos espaços manterem, na generalidade, a sua 
integridade e relação equilibrada entre construído e espaço agrícola.

A concepção fechada das colónias, através do agrupamento de um número limi-
tado de casais agrícolas indivisíveis, para além de refl ectir o sentido da necessidade 
de estabilização da dimensão da propriedade agrícola, traduz também o sentido da 
concepção da colonização interna como integrante de um projecto mais vasto de 
colonização do Império.

Os incultos do País, sobretudo do Alentejo, já nem sequer existem como 
imagem literária ou bandeira política. Dum modo geral se pode dizer que 
está aproveitado o que podia sê-lo, salvo a valorização proveniente de se 
converter em regadio parte do que é de sequeiro e o aproveitamento a fazer 
pelos serviços fl orestais das dunas e das serras. Resta ainda uma aberta — 
aumentar a produção bruta por hectare, o que é geralmente possível com 
melhor técnica, mas para se elevar o nível das populações rurais, continuar 
barata a vida e não criar ambiente desfavorável às indústrias, é neces-
sário que se eleve também com ela o rendimento líquido da terra — do que 
resultará maior capacidade para alimentar a população, sem possibili-
dade porém de lhe absorver toda a força de trabalho. Esta população em 
aumento que a agricultura não poderá alimentar ou, se puder alimentar, 
não pode absorver, está diante de nós, em poucos anos, como problema 
que demanda soluções, e não vejo outras senão a emigração colonial e mais 
intensa industrialização do País.49 

António Oliveira Salazar

Na verdade, os núcleos de colonização metropolitana podem e devem até 
transformar-se em bom e abundante viveiro de colonos que no império Colo-
nial irão fi xar a raça e valorizar o território.50 SNI

49 “O Império Colonial na economia da Nação” – Discurso na inauguração da I Conferência Económica do 

Império, em 8 de Junho 1936. in Discursos e notas políticas: 1928-1966. Volume II – 1935-1937. Coimbra, 

Coimbra editora, 1934-1966. p. 158-159 e 161-163.

50 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.16.
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A ideia genérica seria o casal agrícola ser herdado por um dos fi lhos do casal 
de colonos51, sendo os restantes fi lhos encorajados a partir para o ultramar52, onde 
teriam oportunidade e condições para pôr em prática a sua aprendizagem, e cumprir 
os objectivos do Estado. Neste contexto, as colónias agrícolas da JCI adquirem 
também um sentido de laboratório para a colonização ultramarina, tanto do ponto 
de vista da possibilidade de nelas se testarem metodologias de projecto, dimensão, 
organização e assistência dos casais e conjuntos, como do ponto de vista da prepa-
ração e recrutamento de colonos.

No período do Estado novo, dentro de um sistema ideológico bem organi-
zado e confi gurado num modelo corporativista, os sonhos e ideais de vida, 
para a esmagadora maioria da população, emergiam de uma “cultura 
nacional” que o próprio poder se encarregou de formatar e propagar. 
Apoiado na doutrina social da Igreja, o regime salazarista impôs um modelo 
societal e vivencial baseado na restauração da causa nacional, dos valores 
católicos e da apologia da família. A pedagogia salazarista implementava o 
sonho do casamento, da constituição de um lar, gizado na honesta frugali-
dade, no temor e amor a Deus e dentro dos moldes da pacatez da sociedade 
rural, mito superior à agitação pecaminosa da vida urbana.53

Susana Serva Silva

O Estado Novo, à semelhança de outros regimes fascistas ou fascizantes da 
Europa, alimentou e procurou executar, a partir de órgãos do Estado espe-
cialmente criados para o efeito, um projecto totalizante de reeducação dos 
«espíritos», de criação de um novo tipo de portuguesas e portugueses rege-
nerados pelo ideário genuinamente nacional de que o regime se considerava 
portador.54

Fernando Rosas

Os requisitos de selecção dos colonos para as colónias agrícolas da JCI, espelham 
também o Homem que o Estado Novo pretende construir, e o papel da acção de colo-
nização como um dos meios para a sua concretização:

Em síntese, os requisitos exigidos para o recrutamento dos colonos são os 
seguintes: ser português, menor de 45 anos, robusto e saudável, sério, ter 
amor ao trabalho e à família, não ser alcoólico, nem desordeiro, nem comu-
nista, acatar a Constituição e a ordem social, ter exercido durante cinco 

51 “Se o valor do casal agrícola couber na quota disponível da herança, poderá o colono designar livre-

mente, de entre os seus descendentes, o que há-de suceder-lhe no casal. Se aquele valor exceder a quota 

disponível, poderá o casal ser encabeçado num dos interessados, que pagará a dinheiro, com isenção 

de sisa, as tornas devidas para igualação da partilha.” in Base XXI da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, 

Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

52 “Os adjucatários de casais agrícolas ou os seus filhos casados terão, sob parecer favorável da JCI, prefe-

rência na constituição de núcleos de colonização no ultramar, promovida ou patrocinada pelo Estado.” in 

Base XXVIII da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

53 SILVA, Susana Serva. “Sonhos e ideais de vida. Sonhos privados/sonhos globais”. in MATTOSO, José [dir.]; 

VAQUINHAS, Irene [coord.]. História da vida privada em Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, 2011. p.406.

54 ROSAS, Fernando. “O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totalita-

rismo” in Análise Social, vol. XXXV (157), 2001. p. 1032.

colonização ultramarina

o Homem do Estado Novo
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•12.  Família de colonos da CA dos 

Milagres
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anos mesteres agrícolas, como trabalhador rural, rendeiro, parceiro, encarre-
gado de serviços, empresário, ou ser diplomado por escola agrícola.55

Câmara Corporativa

[…] ser colono era, em geral, sinónimo de subserviência e de acatamento da 
ideologia e ordem ofi ciais.56

Fernando Oliveira Baptista

Esta “construção” não terminava na selecção dos colonos. Será através de um 
serviço de assistência que se estabelecem, a vários níveis, mecanismos moralizadores 
e disciplinadores do quotidiano e conduta dos colonos – quer do ponto de vista da 
organização da exploração agrícola e administração do casal, quer do ponto de vista 
da vida familiar, intervindo na área da saúde, higiene, cuidado da casa e educação de 
todos os membros da família57. O espaço construído, nosso objecto de estudo, como 
veremos adiante, também não será, neste contexto, inócuo.

 

55 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

56 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.28.

57 “Desenvolvem-se assim mecanismos moralizadores e disciplinadores da condução da vida económica e 

financeira que cientificamente adestrassem os colonos no trabalho agrícola e administração do casal e 

lhes incutisse o sentido de responsabilidade individual e social que a figura do proprietário – camponês 

ou, mais tarde, empresário – incarna, e que era resto instrumental na política de promoção da “paz” 

social do regime. Proprietário que era também chefe-de-família, o que justifica que em princípio da 

década de cinquenta entrem na colónias um corpo de especialistas do social, como as Educadoras 

Familiares Rurais, que, de forma mais precisa do que a propaganda ruralista conservadora do regime, 

fossem capazes desenvolver técnicas do cuidado do corpo (vacinações, higiene), do cuidado dos outros 

(as crianças) e da conduta das rotinas da vida das mulheres colonas e fossem assim instrumentais na 

produção de uma norma familiar.” in SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização 

interna e colónias agrícolas durante o Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p.105
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•13. Primeiro logotipo da JCI, utilizado 

a partir de 1939.
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 “O plano de acção da Junta para o seu primeiro ano de exercício, 1937, quási 
inteiramente inspirado na preocupação de observar o País antes de intentar qualquer 
obra de colonização […] ”58, sublinha o princípio manifestado, na reorganização do 
Ministério da Agricultura – “Em primeiro lugar tem-se como certo que não haverá 
verdadeiro progresso se não tiver na base as aquisições da ciência.”59 No caso da JCI, 
a aproximação científi ca, como já referimos, é desenvolvida através de uma grande 
proximidade com o ISA, que terá um papel relevante em toda a obra da Junta60, e que, 

58 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. p.5.

59 Número 1 do Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da Agricul-

tura. Lisboa.

60 A relação entre a JCI e o ISA foi amplamente investigada por Frederico Ágoas no âmbito da sua Tese de 

Doutoramento em Sociologia – “[…] partir de 1937, voltaremos a encontrar aqui nova série de traba-

lhos genericamente dedicados à economia agrária do país de onde se destacará também, progres-

sivamente, um importante subconjunto de trabalhos de investigação social. No ressurgimento de 

ambos, em especial deste último, será então de primordial relevância a acção de outras instituições 

da orgânica do Estado entretanto criadas, nomeadamente a Junta Autónoma de Obras de Hidráulica 

Agrícola (criada em 1930 e decisivamente reorganizada em 1935) e muito em particular a JCI (criada em 

1936), cuja actividade técnica viria a ser em larga medida alimentada por alunos finalistas do ISA, em 

regime de tirocínio curricular. […] Vimos como, num curto espaço de tempo e beneficiando simultane-

amente do fulgor inaugural da Universidade Técnica de Lisboa e da inicial benevolência do regime para 

com o reformismo agrário (perfilhado por alguns sectores do próprio regime e entretanto dignificado 

em orientação governativa), se desenvolveu no Instituto Superior de Agronomia um conhecimento 

bastante elaborado acerca do meio agrário nacional e em particular das condições de vida nos campos 

portugueses – pudemos observá-lo em pormenor, atendendo também e predominantemente às suas 

condições de emergência intrínsecas, que fariam ressair o homem como factor económico, enquanto 

potencial mão-de-obra. Ora, a relevância desses conhecimentos, entretanto acumulados no ISA, para o 

desenho e estabelecimento de uma estratégia articulada de remodelação agrária e em específico para o 

lançamento de colonatos agrícolas revelar-se-á indisputável, como teremos oportunidade de apreciar 

à distância pelo ascendente metodológico e substantivo que virão a ter nos trabalhos prévios à implan-

tação dessas medidas […].“ in ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos 

1.1.2 
Percurso da Junta de Colonização Interna
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neste primeiro período, se refl ecte na importância dada aos estudos que informaram 
a própria metodologia de funcionamento do organismo.

Neste contexto são desenvolvidas três acções: o reconhecimento dos baldios do 
Continente, o inquérito às principais “colonizações espontâneas”61 do País, bem como 
às realizadas por iniciativa particular, do Estado ou das administrações locais62, e o 
estudo das obras de colonização que estavam a ser desenvolvidas noutros países, com 
especial destaque para Itália63. Ainda em 1937 é desenvolvido também o Projecto de 
reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres (constituída em 1926), pela urgência 
em inverter o seu fracasso, e o Projecto de colonização do baldio de Sabugal, Peladas, 

primórdios da sociologia em Portugal. [Tese de Doutoramento em Sociologia]. Lisboa, Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011. p.110, 261 e 262.

61 “Colonizações espontâneas” é o termo utilizado pela JCI para referenciar os processos de colonização 

não estatais verificados entre o final do século XIX e a década de 1930.

62 Entre 1938 e 1940 foram realizados vários estudos que procuravam analisar as diferentes modalidades de 

“colonização espontânea” detectadas, assim como investigar “as possibilidades de colonização do terri-

tório metropolitano, tendo sido dedicada particular atenção aos baldios, às areias modernas do litoral 

e às áreas de monocultura de sequeiro a Sul do Tejo; e procurou-se o esclarecimento dos problemas que 

de forma genérica, interessam o âmbito do económico-agrícola ou do económico-social.”*1

 Do ponto de vista das modalidades de colonização são destacados três casos*2 com diferentes modos 

de iniciação do processo de colonização: divisão de terras em regime de propriedade privada seguida 

de arrendamento das glebas – Herdades do Montinho e da Gramacha*3; divisão de terras em regime de 

propriedade privada seguida de venda das glebas – Herdade da Torre*4 –; ocupação/apropriação de terras 

incultas – colonização espontânea da Gafanha*5, no Distrito de Aveiro. 

 Para além destes três casos, identificamos também estudos ao Baldio da Serra Grande de Serpa, às 

Herdades da Craveira, de Pegões, e de Rio Frio*5, Concelho de Moura e Freguesia da Granja*6, Vendas 

Novas*7, Vila Real de Santo António*8 Aguçadoura*9 e Amareleja*10.

 Em 1948 num relatório da JCI são também referidos os estudos à colonização dos foros de Salvaterra de 

Magos e Marinhais, Glória, Lamorosa, Coruche, Couço e Santa Justa, Samora Correia, entre Coruche e 

Canha, Sant’Ana, Lavra, parte da Herdade de Pegões, Herdade da Craveira do Norte e do Sul, Península 

de Setúbal, Vendas Novas, Cabrela, Grândola, Vila Nova de Mil Fontes, Fataca, Sines, Santo André, Maria 

Vinagre, Pinhal Novo, Fonte Barreira e Fonte*10.

*1 JCI. Inventário e caracterização da actividade da JCI desde a sua criação em 1937 até 1956. Lisboa, JCI, 1957. 

p.2.

*2  VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938.)

*3  JCI. Parcelamento da Herdade da Tôrre (Vidigueira). Lisboa, JCI, 1938.

*4  AFONSO, Manuel Sieuve. A colonização da Gafanha. Subsídios para o seu estudo. [Relatório final do curso 

de Engenheiro Agrónomo]. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, 1938.

*5  Referenciados no “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da 

Câmara Corporativa. 10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia 

Nacional da República Portuguesa.

*6  JCI. Estudo sobre o concelho de Moura e freguesia da Granja. Lisboa, JCI, 1938.

*7  VIEIRA, José Luís da Silva Carvalho. Colonização de iniciativa particular em Vendas Novas. Lisboa, ISA, 

1939.

*8  PEREIRA, Mário. Um caso de parceria no concelho de Vila Real de Santo António. Lisboa, JCI, 1940

*9  JCI. Aguçadoura: estudo económico-agrícola. Lisboa, JCI, 1944. O estudo, iniciado no final da década de 

1930 por um aluno tirocinante do ISA, foi posteriormente complementado e publicado em 1944.

*10  JCI. Estudo económico agrícola da Freguesia de Amareleja. Lisboa, JCI, 1940.

63 José Garcês Pereira Caldas, vogal da JCI, e seu futuro presidente entre 1941 e 1948, é o engenheiro agró-

nomo que parte em visita de estudo, em 1937, para Itália, no intuito de conhecer a obra da “Bonifica”.

 Um relatório da JCI* refere também, neste período, viagens de estudo à Tunísia, Argélia, Holanda e 

Alemanha, não acedemos, contudo, a nenhuma informação específica sobre o seu conteúdo.

*  JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em geral. Lisboa, JCI, 

1963.
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por constituir um processo já em curso que transitou da Direcção Geral da Acção 
Social Agrária.

Apesar destes dois projectos de colonização serem já orientados no sentido de 
dimensionar os casais agrícolas com a área sufi ciente para a subsistência e autonomia 
da família (9,6 hectares em Martim Rei e 18,5 e 12,5 hectares em Milagres), revelando 
desde o início o sentido de orientação da JCI, a Lei de Hidráulica Agrícola publicada em 
1937, que regulamentava a exploração das terras benefi ciadas pelas obras de fomento 
hidroagrícola desenvolvidas pela JAOHA, determinava que a área dos casais agrícolas 
a constituir se encontrasse entre um a cinco hectares64. Sendo, à luz dos estudos 
da JCI, a área referida pela Lei considerada insufi ciente para a manutenção de uma 
família, o percurso da Junta fi ca desde o seu início marcado por contradições de base 
e pela difi culdade de entendimento com a JAOHA65.

Foi desejo dos Governos do País, nas últimas dezassete décadas, conhecer o 
valor da vasta parcela do território nacional constituída pelos baldios, para o 
que se empregaram esforços vãos. Sua Excelência o actual Ministro da Agri-
cultura, Senhor Doutor Rafael da Silva Neves Duque, ao ordenar de imediato 
o inventário da massa baldia e facultando à Junta os meios necessários, 
assegurou fi nalmente a sua realização.66 JCI

O “Reconhecimento dos baldios do Continente”, um exaustivo levantamento 
das áreas baldias em todo o território continental, foi terminado 1939, “fi cando 
esclarecido uma das temáticas que mais ocuparam os economistas do século XIX, 
ligada à questão dos incultos e ao conhecimento efectivo da extensão da proprie-
dade comunitária, cujo cômputo diversas vezes tinha sido ordenado, sem êxito.”67 O 
extenso relatório reúne informação e cartografi a relativa aos 7.638 terrenos identifi -
cados como baldios. Do total de 407.543 hectares, foram identifi cados com aptidão 
agrícola 74.534 hectares e com aptidão fl orestal 332.369 hectares68. Os resultados 
obtidos revelaram a relativamente pequena extensão dos baldios, e que estes não 
correspondiam às “imaginárias condições de fertilidade mal aproveitada”69 que se 

64 Base XV da Lei 1949. Diário do Governo n.º 37, Série I de 1937-02-15. Ministério da Agricultura.

65 "Desde a criação da Junta até aos finais dos anos quarenta, os engenheiros da JCI centram pois a sua 

atenção no estudo das possibilidades de colonização das zonas de sequeiro do Sul, secundarizando os 

projectos de colonização dos terrenos beneficiados pelas grandes obras de hidráulica agrícola. Vários 

factores concorreram para a secundarização da política colonizadora governamental: a colonização 

em terrenos regados apresentou desde cedo obstáculos de natureza política; a JAOHA tardava, siste-

maticamente, em enviar os dados necessários para se elaborarem os projectos de colonização (como 

aconteceu em 1948 e 1949); e mesmo os técnicos da JCI, bem como a sua direcção, apresentaram-se 

como ideologicamente contrários ao desequilíbrio da ordem social rural que uma política expropriadora 

acarretava.” in SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas 

durante o Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

2011. [Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p. 73.

66 JCI. Reconhecimento dos baldios do continente – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 1939. s/n.

67 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.475-476.

68 JCI. Reconhecimento dos baldios do continente – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 1939. p.53.

69 ROSAS, Fernando. “Rafael Duque e a política agrária do Estado Novo (1934-44)”. Análise Social, vol. XXVI 

(112-113), 1991. p.775.

Reconhecimento dos baldios
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tinha suposto, sendo a sua aptidão maioritariamente fl orestal, e a sua localização 
predominantemente a Norte70. A partir de toda a informação recolhida a JCI iden-
tifi cou 181 baldios com “maior interesse para colonizar”, uma área total de 79.451 
hectares,  e procedeu à sua reserva provisória71. Os baldios não reservados para efeitos 
de colonização deram origem, já em 1938, ao Plano de Povoamento Florestal72 que 
seria implementado entre 1939 e 1968.

Em Maio de 1939 foram iniciados os estudos para o Plano geral de aproveita-
mento dos baldios, que seriam concluídos e publicados em 1941. O estudo que consti-
tuía “a primeira etapa da série de inquéritos que a Junta se propõe executar nas várias 
modalidades de colonização, de forma a poder actuar com seguridade, prevendo 
as necessidades e dominando os obstáculos que poderão surgir, designadamente 
quando se tenha de implantar Casais Agrícolas ou de superintender e auxiliar as 
obras de colonização que sejam levadas a efeito por iniciativa particular”, abrangeria 
apenas os baldios “cuja revisão de reserva e estudos de campo” realizados no estudo 
anterior “consideraram com características justifi cativas de imediata intervenção da 
Junta”73.

Os valores das áreas susceptíveis de colonização foram, no entanto, corrigidos 
e aumentados relativamente aos apresentados no Reconhecimento dos baldios do 
Continente, em consequência de um inquérito à massa baldia efectuado pelos Serviços 

70 Apesar de todos os Distritos disporem de baldios, as áreas mais extensas situavam-se nos Distritos 

de Viana do Castelo (27%), Vila Real (25%), Viseu (15%), Coimbra (9%), Leiria (6%) e Guarda (5%). Os 

restantes Distritos, em especial os do Sul, detinham áreas muito reduzidas.

71 JCI. Reconhecimento dos baldios do continente – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 1939. p.32.

72 “[…] o Plano de Povoamento Florestal (1939-1968) […] veio pôr fim à problemática da rentabilização dos 

terrenos baldios serranos, que se arrastava desde o séc. XIX. Esta arborização, constituída quase exclu-

sivamente por povoamentos contínuos de resinosas, foi pensada para conter os processos de erosão/

torrencialidade nas bacias-vertentes e para rentabilizar os terrenos, então, considerados “improdutivos”. 

Este Plano, que vigorou entre 1939 e 1968, previa a arborização de 420 000 hectares, a melhoria de 60 

000 hectares de pastagens, a constituição de reservas naturais e parques nacionais em cerca de 33 500 

hectares (incluindo o Gerês, Montezinho ou a Estrela), o estabelecimento de 125 viveiros, a construção 

de 940 casas de guardas e 140 postos de vigia, para além da instalação de uma completa rede de infra-

-estruturas viárias e de telecomunicações. Entre 1939 e 1974, contribuiu para a arborização de 287 000 

hectares, dos quais 272 000 na execução do Plano.” in Bento-Gonçalves, António; Vieira, António; 

Lourenço, Luciano. "A cartografia de suporte da arborização dos baldios no Noroeste de Portugal conti-

nental na 1ª metade do Século XX" in Actas do IV Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Territó-

rios: documentos, imagens e representações, Porto, FLUP, 2011. p.4. 

 “Centrada nas dunas, mas sobretudo nos baldios das terras altas do Norte, e uma vez vencida a resis-

tência quer das populações locais, quer do conservadorismo ruralista, adversário da floresta, a política 

de florestação será, das medidas implementadas por Rafael Duque, aquela que terá mais vasto venci-

mento prático e que, consequentemente, produzirá efeitos económicos e sociais mais profundos e 

duradouros. A florestação maciça dos baldios incultos — localizados principalmente nas zonas pobres 

e montanhosas a Norte do Tejo— liquidará a base económica de sustento das comunidades rurais de 

montanha (impedindo a pastorícia e a recolha de matéria orgânica para adubo), expulsando das suas 

terras e empurrando para o trabalho assalariado, nos próprios serviços florestais ou nas indústrias do 

litoral, largos sectores de pequenos proprietários ou rendeiros, para quem a utilização dos baldios era 

uma condição indispensável de sobrevivência.” in ROSAS, Fernando. “Rafael Duque e a política agrária do 

Estado Novo (1934-44)”. Análise Social, vol. XXVI (112-113), 1991. p.783.

73 JCI. Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 

1941. p.19.

Plano geral de aproveitamento 
dos baldios reservados
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Florestais no contexto de elaboração do Plano de Povoamento Florestal74 e de uma 
revisão elaborada pela JCI75. Mas, mesmo com o alargamento das áreas consideradas 
baldias, o número de casos com condições para a instalação de casais agrícolas não 
era globalmente muito expressivo76. O plano, já informado por algumas experiências 
de estudos prévios e projectos de colonização dos baldios77, previa a instalação de 739 
casais em 11 baldios78. Tendo em conta a função económica e social desempenhada 
por alguns baldios no seio das populações rurais, o aproveitamento da grande maioria 
da área baldia com aproveitamento para colonização seria realizado através da atri-
buição de glebas e logradouros de fruição regulamentada79, refl ectindo os propósitos 
sociais da JCI80, plasmados, no ano seguinte, no Decreto-Lei que reorganiza a orgânica 

74 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. [Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. Lisboa, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. p.56.

75 CASTILHO, Artur. Revisão de reserva dos baldios de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e Aveiro. Lisboa, 

JCI, 1940.

76 “A maior parte deles não reunia, no entanto, segundo veio a reconhecer-se, as condições necessárias 

para a instalação de casais agrícolas preconizada pelo decreto n.º 27.207, mas quase todos, porém, 

eram susceptíveis de outra forma de aproveitamento, quer dividindo-os em glebas, quer mantendo-

-os em logradouro comum com fruição regulamentada. […] A forma mais completa de colonização 

realiza-se, como é óbvio, através da instalação de casais agrícolas. Assim se consegue uma estável 

fixação de maiores contingentes demográficos e a obtenção da maior produção agrícola bruta, por a 

intensificação cultural atingir aí o seu mais elevado grau. O casal agrícola, porém, só pode estabelecer-

-se com vantagem em terras que permitam a policultura, pois só esta consegue um aproveitamento 

constante do trabalho do agricultor e a defesa da economia da exploração pelo equilíbrio das diversas 

produções. Mas, precisamente por isso, não foi possível destinar-lhes largos tractos de baldios, porque, 

duma maneira geral, os terrenos onde se pode efectuar a cultura intensiva, considerada base do casal, 

já desde há muito foram votados ao domínio privado. Por outro lado, ainda, a função económica e social 

desempenhada por alguns baldios é de tal maneira importante que, em certos casos, não se justificaria 

a solução de privar um grande número de utentes do seu aproveitamento para neles instalar maior ou 

menor número de casais. Na verdade, uma grande parte dos baldios tem influência preponderante – 

como se diz num dos Relatórios da JCI – na economia dos povos, constituindo complemento da activi-

dade agrícola e pecuária; outros estão por tal modo ligados à vida das populações que toda a actividade 

consiste no seu aproveitamento, pela apascentação dos gados, como sucede no Barroso; outros ainda, 

apenas são parcial ou incompletamente fruídos em matos e pastagens, mas todos, pela conciliação 

das possibilidades físicas e económicas com as exigências sociais, reúnem em diverso grau condições 

de exploração mais racional e produtiva. A instalação de casais agrícolas nos terrenos baldios ficou, por 

este modo, bastante limitada.” in SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, 

SNI. s./d. [1945]. p.78, 80 e 81. 

77 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Cota, Calde, Fragoas e Queiriga do Distrito de Viseu. Lisboa, JCI, 

1939. 

 ANDRADE, José Moreira de Sousa. Estudo prévio aos baldios da Serra da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1939.

 PIRES, F.F. Plano de colonização do Baldio de Quadrazais. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, 1940.

78 O plano geral de aproveitamento dos baldios reservados previa a instalação de 220 casais nos baldios 

do distrito de Viana do Castelo, 423 casais nos baldios do distrito de Vila Real, 54 casais nos baldios do 

distrito de Bragança, 4 casais nos baldios do distrito de Viseu, 5 casais nos baldios do distrito da Guarda 

e 33 casais nos baldios do distrito de Évora. 

 JCI. Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 

1941. s/n.

79 Dos 96 507 hectares de terrenos baldios considerados com aptidão para colonização, o plano geral de 

aproveitamento dos baldios reservados previa que 5% da área fosse destinada à instalação de casais 

agrícolas, 17% à atribuição de glebas agrícolas, 27% à atribuição de glebas florestais e 51% fosse desti-

nado a logradouro comum. 

 Idem. s/n.

80 “Na colonização a fazer não se considerariam apenas as vantagens económicas, mas sobretudo aquelas 
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da JCI, que adiante analisaremos.

Ainda neste período, e já com a experiência da construção dos casais da Colónia 
Agrícola dos Milagres terminada, a Junta avança com os projectos de colonização dos 
baldios do Barroso, aqueles que apresentavam a área mais extensa e onde a necessi-
dade de uma acção “civilizadora” se considerava mais premente.

O terminar do Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados coincide 
com o início da Presidência da JCI por José Garcez Pereira Caldas81. Perante a reduzida 
área de baldios disponíveis para colonização, e perante as difi culdades de relação com 
a JAOHA82 a Junta, perseguindo o seu objectivo primeiro de intervir no dimensiona-
mento das grandes propriedades do Alentejo83, aposta, através de duas frentes, no 
“Estudo das possibilidades de Colonização das Zonas de Sequeiro do Sul”.

A JCI, encurralada pelo conservadorismo agrário, passou com o seu “staff ” 
agronómico, a entrar nos domínios da utopia. O «Estudo das possibilidades 
de Colonização das Zonas de Sequeiro do Sul» é o melhor exemplo que 
julgamos estar no pó dos arquivos, se acaso não foi queimado.84

Eugénio de Castro Caldas

A primeira das frentes, “com a fi nalidade de se documentar para a elaboração de 
planos de actividade e de projectos”85, corresponde ao desenvolvimento de estudos 
de “reconhecimento geral”, estudos agrológicos, estudos hidro-geológicos e estudos 
económico-sociais de cinco regiões – Sines, Grândola, Alvalade, Pegões e da Penín-
sula de Setúbal –, que serão publicados em 194386. Compreender o “problema de 

que mais obviamente ressaltavam da utilidade social daqueles terrenos baldios em que parte das comu-

nidades rurais ia buscar a lenha, o mato, o carvão ou o mel, que eram zonas de pastoreio ou mesmo de 

cultivo. A “elevação das condições de vida” das populações rurais apresenta-se como desígnio auto-

-declarado da intervenção da JCI no mundo rural, intervenção que se queria, pois, respeitadora dos 

equilíbrios económicos e sociais que a exploração dos terrenos baldios trazia às comunidades rurais. […] 

Os propósitos benignos de elevação das condições de vida rurais contrastam, contudo, com os efeitos 

perturbadores nos modos de vida locais que decorriam da introdução de mecanismos maximizadores 

das potencialidades produtivas da terra trazidos, e impostos, pelos agrónomos da Junta. Ainda que os 

técnicos da JCI tivessem estrategicamente argumentado que seria o plano florestal que não seria bem 

aceite pelas comunidades vizinhas, a desestruturação da ordem económica e social do usufruto dos 

baldios, em nome de uma modernização agrícola sustentada por uma crença na ciência agronómica (e 

crescentemente social), não deixou de suscitar resistências locais.” in SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e 

os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o Estado Novo. [Dissertação de Mestrado 

em História Contemporânea]. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, 2011. p.58 e 59.

81 Presidente da JCI entre 1941 e 1948.

82 “[…] os terrenos beneficiados por obras de hidráulica agrícola, destinados à colonização, tardavam em 

passar – e na verdade nunca passaram – para a tutela da JCI, revelando resistências e obstruções à polí-

tica ministerial e legislativa para a colonização […].” in Idem. p.56.

83 “[…] a mancha pliocénica ao Sul do Tejo constitui a primeira preocupação da JCI.” in JCI. Relatório de 

Trabalhos e Contas de Gerência. Ano de 1948. JCI, Lisboa, 1949.

84 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.478.

85 Idem. p.476.

86 JCI. Problemas de colonização. Parte I: A zona Pliocénica ao Sul do Tejo. Lisboa, JCI, 1943. 

 O documento é composto por um conjunto de estudos: “Problemas de colonização. Parte I: A zona 

Estudo 
das possibilidades de Colonização 

das Zonas de Sequeiro do Sul
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conjunto” e “determinar a mais harmónica solução para melhor arranjo da proprie-
dade rústica sob o ponto de vista do maior rendimento económico, do mais perfeito 
equilíbrio social e das possibilidades de aumento da densidade demográfi ca”87 cons-
tituíam os objectivos declarados pela JCI.

Tivemos a ventura de participar nesse estudo [Estudo das possibilidades de 
Colonização das Zonas de Sequeiro do Sul] logo após a conclusão do curso. 
[…] Recordamo-nos de sonhos que tínhamos de ver D. Sancho I a demarcar 
as estruturas agrárias ferozmente ou, realizados, os «aforamentos» de 
Herculano, ou a «translação» das populações do Norte do «fomento rural» 
de Oliveira Martins. Tudo perdido, como agora, no esquecimento.88

Eugénio de Castro Caldas 

A segunda frente corresponde ao desenvolvimento de projectos de colonização 
em terrenos do estado – Herdade de Pegões89 e Mata Nacional da Gafanha90 – no 
intuito de testar uma metodologia de projecto91 e execução que não só demonstrasse 
a viabilidade da colonização da região, mas também permitisse posicionar-se como 
caso exemplar a replicar. 

Uma das obras mais signifi cativas da Junta – a colonização da Herdade de 
Pegões – era um espinho na consciência dos agrários. Passavam de largo 
na esperança de ver a iniciativa transformar-se em espectacular desastre 
deixando ruína exemplar que o vento sepultaria sob as areias pliocénicas.92

Eugénio de Castro Caldas 

Pliocénica ao Sul do Tejo.” José Garcês Pereira Caldas; “O povoamento do sul.” José Garcês Pereira Caldas; 

“A propriedade e a exploração na mancha pliocénica a Sul do Tejo.” MELO, João de Sousa e; “Aspectos do 

"habitat" rural na mancha pliocénica ao Sul do Tejo.” Eugénio Queiroz de Castro Caldas; “Possibilidades 

aquíferas do pliocénico ao Sul do Tejo.” Ricardo Esquível Teixeira Duarte; “A empresa agrícola familiar 

no pliocénico ao Sul do Tejo.” Mário Pereira; “A Colonização do pliocénico, campo aberto à iniciativa 

particular.” José Rebêlo Vaz Pinto; “A Colonização da mancha pliocénica do Sul: resultados prováveis.” 

Eduardo Augusto Vaz da Silva.

87 JCI. Relatório de Trabalhos e Contas de Gerência. Ano de 1948. JCI, Lisboa, 1949.

88 CALDAS, Eugénio de Castro. Op. cit. p.478.

89 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942.

90 JCI. Projecto de colonização da Mata Nacional da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942.

91 A metodologia procurava que a informação veiculada pelos estudos prévios à região, desenvolvidos sob 

várias perspectivas*1, permitisse o mais correcto dimensionamento do casal agrícola familiar e a “elabo-

ração de um plano de aproveitamento da Herdade, doutrinariamente bem concebido e praticamente 

bem fundamentado”*2.

*1  BARROS, Henrique de [org.]. Inquérito económico-agrícola à região de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. O docu-

mento integra um conjunto de anexos: “Estudo de colonização promovida na Herdade da Misericórdia, 

em Vendas Novas, por iniciativa do respectivo proprietário”. Henrique de Barros, João Martins, José Luís 

Carvalho Vieira; “Monografias de explorações agrícolas da sub-região de Pegões Velhos: Craveira do 

Norte, Pontal, Fonte e Lagoa do Calvo”. Manuel Sieuve Afonso, António de Jesus Pereira; “Monografias de 

explorações agrícolas da sub-região de Vendas Novas”. Manuel Sieuve Afonso, António de Jesus Pereira; 

“Monografias de explorações agrícolas da sub-região do Montijo”. Manuel Sieuve Afonso, António de 

Jesus Pereira; “Contas de cultura e de exploração pecuária”. Henrique de Barros, Manuel Costa Lopes, 

Manuel Sieuve Afonso.

*2  JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.16.

92 CALDAS, Eugénio de Castro. Op. cit. p.477.
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Tendo o Ministério da Agricultura passado em 1940 a um subsecretariado de 
Estado integrado no Ministério da Economia, terminada a tarefa relativa ao reconhe-
cimento e planeamento dos baldios, e iniciado o desenvolvimento de um conjunto de 
projectos de colonização, a publicação do Decreto-Lei 32 439, no fi nal de 1942 reor-
ganiza os serviços da JCI, modifi ca algumas das suas competências e “aproveita-se a 
oportunidade para precisar melhor os fi ns deste organismo, ajustando-os de resto à 
sua própria actividade e ao que nesta emergência importa realizar, com largo sentido 
económico e social.” 93 

São fi ns essenciais da JCI: 
1.º promover e orientar a melhor distribuição da população rural; 
2.º estudar e propor as providências necessárias ao melhor arranjo da 
propriedade rústica, tendo em conta, ao mesmo tempo, o aspecto econó-
mico e social; 
3º empreender obras fundiárias de que resulte aumento de produção ou 
melhoria das instalações rurais não adstritas a outros serviços públicos.94 
Decreto-Lei 32 439 de 1942

As alterações do ponto de vista quer das competências quer da organização das 
repartições respondem linearmente à fase em que se encontravam as tarefas relativas 
à colonização dos baldios. É de assinalar a alteração na redacção do ponto relativo 
à possibilidade da Junta adquirir terrenos que devam ser aproveitados para coloni-
zação, onde desaparece, relativamente ao decreto n.º 27 207 de 1936, a condição dos 
terrenos terem sido postos à venda95. Esta alteração subtil confi rma a aposta da Junta 
em orientar a sua acção para a intervenção nas propriedades de sequeiro do Sul. 

Durante os últimos anos da II Guerra Mundial a JCI levou a cabo, num contexto 
de grande escassez de matéria-prima, a construção dos casais no baldio do Sabugal96. 
As viagens de estudo da JCI limitaram-se a Espanha97. Continuou-se o investimento 
no Estudo das possibilidades de Colonização. Nas Zonas de Sequeiro do Sul cada uma 
das cinco regiões, identifi cadas como “Perímetros”, foi objecto de um plano geral de 

93 Decreto-Lei 32 439. Diário da República n.º 272, Série I de 1942-11-24. Ministério da Economia. Lisboa.

94 Idem.

95 N.º 5 do Artigo 173º Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da 

Agricultura.

 N.º 2 do § único do artigo 173º do Decreto-Lei 32 439. Diário da República n.º 272, Série I de 1942-11-24. 

Ministério da Economia. Lisboa.

96 Entre 1942 e 1944 foi terminada a construção dos casais e projectada e construída a maioria dos equipa-

mentos no baldio do Sabugal.

97 Viagens de estudo a Espanha em 1943 e 1944.

 JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em geral. Lisboa, JCI, 

1963.

Decreto-Lei 32 439 de 1942

últimos anos da II Guerra Mundial
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colonização dividido em três fases98, e iniciaram-se estudos para Cova da Beira99 e 
distrito de Portalegre100. 

Na Península de Setúbal, um «Projecto de Colonização» ia ser elaborado. 
Lá fomos também, a ver a Lagoa da Albufeira a dar abrigo à fauna natural; 
os foros de Cabanas e de Fernão Ferro a lutarem contra despedimentos que 
precediam as urbanizações selvagens e a especulação de terras; uma indús-
tria que mostrava, ao longe, fumarolas que não deixavam prever o que se 
respira agora; uma Serra da Arrábida que descia a mergulhar no Oceano, 
mantendo a fl ora como monumento.101 
Eugénio de Castro Caldas

Iniciam-se os primeiros estudos sobre as possibilidades de colonização de 
terrenos benefi ciados por obras de rega, na Campina de Idanha102, completaram-se 
os projectos de colonização dos baldios do Barroso103, o plano geral de colonização 
do perímetro da Gafanha104 e iniciaram-se os estudos para o projecto de colonização 
dos baldios da Boalhosa105 e do Alvão106.

98 1ª fase – reconhecimento da estrutura predial, aproveitamento cultural e regime de exploração da 

propriedade, 2ª fase – anteprojecto de colonização, 3ª fase – projecto de colonização.

 Conhecemos apenas os documentos referentes ao perímetro de Setúbal, não conseguindo confirmar se 

os restantes foram executados.

 PEREIRA, Mário; LEOTE, Diogo Mascarenhas d'Ayet. Anteprojecto de colonização da Península de Setúbal. 

Lisboa, JCI, 1946.

 AFONSO, Manuel Sieuve. Plano de colonização do Perímetro I: Península de Setúbal. Lisboa, JCI, 1948.

99 CAMPEÃO, Mário Luís Machado; RIBEIRO Fernando Mendonça. Cova da Beira: reconhecimento das possi-

bilidades de colonização. Lisboa, JCI, 1946.

100 LEÓNIDAS, Vasco. Reconhecimento das possibilidades de colonização do distrito de Portalegre. Lisboa, JCI, 

1946.

101 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.478.

102 JCI. Estudo das possibilidades da colonização da campina da Idanha, Núcleo Várzeas do Ponsúl. Lisboa. JCI. 

1943

 JCI. Estudo do casal tipo para a campina da Idanha. Lisboa. JCI. 1943.

 JCI. Estudo das possibilidades de colonização dos terrenos a beneficiar pelas obras de rega: I parte – 

Campina da Idanha. Lisboa. JCI. 1944

 JCI. Anteprojecto de colonização da zona beneficiada pela rega na Campina de Idanha. Lisboa. JCI. 1945.

103 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Projecto. Lisboa, 

JCI, 1944.

 PITSCHIELLER, Gustavo; FONSECA Rafael Jorge Rito da. Estudo da aptidão cultural dos baldios do Barroso. 

Lisboa, JCI, 1945.

 GOMES, F.J.C. Subsídios para o estudo da colonização do Barroso. Lisboa, ISA, 1945.

 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: III Parte – freguesias de Montalegre, Pador-

nelos e Meixedo. Projecto. Lisboa, JCI, 1946.

 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Lisboa, JCI, 1947.

104 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942.

105 MATIAS, Manuel António. Algumas monografias de exploração e família no Concelho de Paredes de Coura. 

Lisboa, JCI, 1946.

 MATIAS, Manuel António. Elementos para o estudo de colonização da Boalhosa. Lisboa, ISA, 1946.

106 JCI. Tropa, João Antunes. Projecto de colonização do Planalto do Alvão. Lisboa, JCI, 1948. [o documento 

refere que na generalidade foi elaborado em 1945].

•14. “Distribuição predial e núcleos de 

colonização”, 1948
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Segundo João Leal:
[…] depois de um período inicial em que pareciam reunidas as condições 
para o seu triunfo, a política reformista de Rafael Duque conhece uma 
certa involução com o dealbar da II Guerra Mundial. Esta inviabilizou […] 
os grandes projectos de hidráulica e colonização interna, uma vez que se 
tornou imperativa a contenção das despesas públicas e se defi niram outras 
prioridades conjunturais para os gastos do Estado. Uma vez terminada a II 
Guerra, o tempo político para essas propostas parecia, por sua vez, ter-se 
esgotado. Propondo-se mexer na estrutura da propriedade a Sul do país, as 
propostas reformistas de Rafael Duque revelaram-se incapazes de resistir às 
pressões dos «lobbies» ruralistas – que as classifi cavam de «bolchevistas» – 
e Rafael Duque acaba por ser substituído no Ministério da Economia [1944]. 
Com a sua substituição, o reformismo agrário perde os favores governamen-
tais e a política agrária do Estado Novo passa a pautar-se pelas preocupa-
ções de defesa dos interesses dos grandes «lobbies» agrários.107 

Neste contexto e com um conjunto de projectos para a colonização de baldios 
prontos a serem executados, o ano de 1946 será marcado por um conjunto de medidas 
legislativas que marcam de forma indelével o percurso da JCI.

[…] terminada a guerra, e a anormalidade da situação que arrastou consigo, 
julgou o Governo regressadas as condições para reencetar o caminho das 
realizações; e, assim foi submetida à apreciação da Assembleia Nacional 
uma proposta estabelecendo o regime jurídico dos casais agrícolas que veio 
a converter-se na Lei 2014108 JCI

A primeira Lei publicada, em Maio, responde à necessidade mais premente e 
politicamente pacífi ca de regulamentar o aproveitamento de baldios através da 
“instituição de casais agrícolas, distribuição de glebas, adaptação ao regime de logra-
douro comum e atribuição às casas do Povo e às autarquias locais”109.

Interessa destacar as disposições defi nidas para a concessão dos casais agrí-
colas: a fruição provisória, “concedida a título de experiência pelo prazo de três anos, 
prorrogável até cinco”; o regime de fruição defi nitiva, “quando, terminado o período 
de experiência, a Junta considerar o colono apto para assumir a exploração do casal; 
e o título de propriedade defi nitiva do casal agrícola, entregue logo que o colono 
“tenha pago todas as prestações110 e os mais encargos de que for devedor à Fazenda 

107 LEAL, João. Etnografias portuguesas (1870-1970). Cultura popular e identidade nacional. Lisboa, Publica-

ções Dom Quixote, 2000. p.157.

108 JCI. Inventário e caracterização da actividade da JCI desde a sua criação em 1937 até 1956. Lisboa, JCI, 1957. 

p.3.

109 Lei 2 014. Diário da República n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

110 “Durante o período de fruição provisória o colono pagará um quinhão das principais colheitas, estabele-

cido pela JCI. […] O título de fruição definitiva incluirá a venda resolúvel do casal, mediante o pagamento 

do respectivo preço, em prestações anuais e iguais […]. As prestações, calculadas à taxa mínima de dois 

por cento, não serão superiores a trinta. […] O preço do casal será correspondente ao valor das terras 

que o constituem, acrescido do custo das edificações e mais melhoramento nelas realizados, bem como, 

na proporção que lhe competir, do custo das obras de vedação, acesso, irrigação ou outras que, embora 

comuns a vários colonos ou proprietários, interessam ao casal. É excluído o custo de obras consideradas 

pós-Guerra
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Nacional”111.
É também neste momento que surge, na legislação produzida no contexto da 

JCI, a designação de “Colónia Agrícola” – “Constituirão colónias agrícolas os novos 
núcleos populacionais instalados pela JCI em freguesias ou grupos de freguesias 
contíguas”, e se determina a presença “em cada colónia, e pelo tempo que for julgado 
indispensável, [de] um serviço destinado a prestar aos colonos a assistência neces-
sária ao melhor cultivo e administração dos casais e à saúde física, intelectual e moral 
da família” 112.

A Lei 2014 de 1946 fi xa ainda as qualidades legais do casal agrícola – perpétuo, 
inalienável, indivisível e impenhorável113 – e abre espaço para o entendimento da colo-
nização interna enquanto meio privilegiado de instrução e recrutamento de colonos 
para o ultramar114.

A restante legislação publicada em 1946 refl ecte claramente a reorientação 
política da acção JCI, e dada a complementaridade dos seus objectivos, interessa ser 
analisada no seu conjunto. 

O Decreto-Lei 36 054 aprova o plano de realizações da JCI, plano que inclui 
o aproveitamento dos baldios reservados115, a colonização da Herdade de Pegões, 
da Mata Nacional da Gafanha e da Campina de Idanha. Os projectos para a Mata 
Nacional da Gafanha e Campina de Idanha são, contudo, aprovados condicional-
mente, pois a sua realização carece de parecer da Câmara Corporativa, que ainda 
não fora emitido. Contudo, se relativamente à Mata da Gafanha não se esperava 
nenhum problema, por se tratar de propriedades do Estado, no caso da Campina de 
Idanha, tratando-se de propriedades particulares benefi ciadas por obras de hidráulica 
agrícola, o projecto não seria consensual. 

A pertinência dos projectos é justifi cada com argumentos claramente dife-
rentes e reveladores do novo rumo da JCI. Nos projectos para a Herdade de Pegões 
e Mata Nacional da Gafanha evoca-se um sentido didáctico – “constitui experiência 

de interesse público ou social e o dos estudos e trabalhos de planificação geral feitos pela Junta.” Base X, 

XI e XII da Lei 2 014. Diário da República n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

111 Base IX da Lei 2 014. Diário da República n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

112 Base XXVI da Lei 2 014. Diário da República n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

113 Base IV da Lei 2 014. Diário da República n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

114 “Os adjucatários de casais agrícolas ou os seus filhos casados terão, sob parecer favorável da JCI, prefe-

rência na constituição de núcleos de colonização no ultramar, promovida ou patrocinada pelo Estado.” in 

Base XXVIII da Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

115 Os estudos desenvolvidos após a publicação do “Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados”, 

levaram ao ajustamento dos Projectos de colonização, apresentando o Decreto-Lei 36 054 de 1946 uma 

previsão de apenas 592 casais agrícolas a instalar nos baldios reservados (menos 147 que os previstos no 

plano): 180 casais nos baldios do distrito de Viana do Castelo (Soajo, Boalhosa e Extremo), 358 casais 

nos baldios do distrito de Vila Real (Chã, Alvão, Montalegre, Padornelos e Meixedo, Morgade, Cervos 

e Beça, restantes baldios do Barroso e Serra da Ordem) e 54 casais nos baldios de Lombadas, distrito 

de Bragança. Nos baldios dos distritos da Guarda, Viseu e Évora os projectos aprovados contemplam 

apenas a atribuição de glebas, logradouro comum e matas para as Juntas de Freguesias ou Casas do 

Povo.

 Mapa I anexo ao Decreto-Lei 36 054. Diário da República n.º 290, Série I de 1946-12-20. Ministério da 

Economia.

legislação de 1946
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•15.  Obras realizadas ao abrigo da 

Lei de Melhoramentos Agrícolas: 

“Assento de lavoura”, “Casa do caseiro 

e instalações pecuárias”, “Sede dum 

Grémio de Lavoura”;“Instalações de 

uma adega cooperativa”, “Silo Harves-

tore”; “Silo trincheira”, “Adaptação ao 

regadio”, “Detalhe do descarregador 

da Barragem da Herdade da Machada 

e Chaminé”
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destinada a alicerçar obra mais vasta”, enquanto no projecto para a Campina de 
Idanha se alerta que a verba já investida pelo Estado impõe a colonização, dado que 
a exploração intensiva dos terrenos se considera possível “só através da instituição 
de casais agrícolas”116. A hipotética ambiguidade que se possa ler nestas justifi ca-
ções, relativamente à orientação da acção da JCI na propriedade privada, fi ca imedia-
tamente sanada no parágrafo seguinte, e como refere Fernando Oliveira Baptista, 
“assistia-se já a um decisivo arrefecer dos ímpetos em imitar o Agro Pontino”117.

Com efeito, embora a Lei 2014 preveja o aproveitamento pela Junta, não 
só dos baldios, mas também dos terrenos que adquirir, é pensamento do 
governo que a colonização levada a cabo directamente pelo Estado em 
terrenos não baldios se limite ao mínimo indispensável à recolha de ensi-
namentos úteis que ponham à prova os estudos efectuados, habilitem a 
estabelecer por zonas os planos de colonização a realizar na propriedade 
privada e sirvam de exemplo e estímulo aos proprietários agrícolas, a quem 
deverá competir a execução da grande obra de colonização. Esta, com efeito, 
embora defi nida e orientada pelo Estado, terá necessariamente de contar 
com a colaboração dos particulares.118 Decreto-Lei 36 054 de 1946

A publicação da Lei de Melhoramentos Agrícolas119 constitui o apontar de um 
caminho alternativo à actividade da Junta – facilitar crédito fácil, a longo prazo e a 
baixo juro (25%), destinado a fomentar a realização dos melhoramentos fundiários 
de “reconhecido interesse económico e social”120. Caminho apoiado pelos grandes 
proprietários, não só por distanciar a Junta da possibilidade de intervenção na 
propriedade privada, como por constituir um meio de apoio estatal directo às suas 
explorações.

Quando fi cou assente ser inviável o acesso da Junta aos regadios, sendo 
evidente a escassez dos Baldios e, mais ainda, a de propriedade do Estado, 
foi oferecida a alternativa da Lei dos Melhoramentos Agrícolas de 1946. O 
organismo de Severim Faria passou a valer como Instituição de Crédito, o 
que sempre nos pareceu desvio das atribuições originais. 
 […] Recordamo-nos de ter condenado o apoio dado pela Junta, através do 
Crédito fortemente bonifi cado, ao latifundismo agrário dominante.121

Eugénio de Castro Caldas

Coerentemente, a reorganização dos órgãos, serviços e competências da JCI, 
plasmada no Decreto-Lei 36 053, refl ecte a nova relação de poder dos grandes 

116 Decreto-Lei 36 054. Diário da República n.º 290, Série I de 1946-12-20. Ministério da Economia.

117 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.19.

118 Decreto-Lei 36 054. Diário da República n.º 290, Série I de 1946-12-20. Ministério da Economia.

119 Lei 2 017. Diário da República n.º 139, Série I de 1946-06-25. Ministério da Economia. Regulamentada pelo 

Decreto 35 994. Diário da República n.º 290, Série I de 1946-11-23. Ministério da Economia.

120 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.14.

121 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.478-479.

Lei de Melhoramentos Agrícolas
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proprietários na acção da JCI. No Conselho técnico da JCI, o lugar do “professor de 
agricultura geral do ISA” passa a ser ocupado por “dois representantes da lavoura”122. 
Desaparece o ponto relativo aos terrenos que seriam entregues à JCI pela JAOHA, 
inviabilizando a intervenção da JCI nos novos regadios123, e no ponto relativo às 
“obras de colonização que sejam levadas a efeito por iniciativa privada”, desaparece 
a expressão “superintender”, mantendo-se apenas a competência de “auxiliar” 124.

Com este decreto e com o sequente Decreto-Lei 37399125, o quadro de funcio-
nários da JCI é alargado em quantidade e áreas profi ssionais. O objectivo é capacitar 
a Junta para executar as obras de instalação dos casais agrícolas da Colónia Agrícola 
de Pegões, Gafanha, Barroso e Alvão (trabalhos desenvolvidos entre 1947 e 1951), e 
prestar os serviços decorrentes da Lei de Melhoramentos Agrícolas.

No âmbito da Lei de Melhoramentos Agrícolas, “até fi nais de 1962, foram 
celebrados 8855 contratos de empréstimo […] que se referiram a 36912 
obras, com evidente destaque para obras de rega, defesa, enxugo e contra 
a erosão, para novas plantações, para construções rurais e para ofi cinas 
tecnológicas. […] Dentro as obras de interesse colectivo destacam-se as 
referentes às Adegas Cooperativas e as solicitadas por Grémios de Lavoura, 
Cooperativas de Lacticínios, e cooperativas de olivicultores.126 JCI

Na transição da década de 1940 para a de 1950 são fi nalizados os projectos 
de colonização dos baldios da Boalhosa127, Extremo128, Soajo e Peneda129, Serra das 
Meadas130, o projecto de divisão do baldio de Alvado131 e o projecto de colonização dos 
terrenos abrangidos pela 1ª fase das obras de rega da Campina de Idanha132.

As viagens de estudo da JCI são dirigidas a Espanha (1946, 1948 e 1949), Suíça 
(1948 e 1949) e Itália (1949)133. Os Estudos da possibilidade de colonização das zonas 
de sequeiro do Sul, até 1949, continuam a ser alvo de um grande investimento por 
parte dos serviços da Junta134, sendo inclusive a área de estudo alargada ao distrito de 

122 Artigo 18º do Decreto-Lei 36 053. Diário da República n.º 289, Série I de 1946-12-19. Ministério da 

Economia.

123 Artigo 4º do Decreto-Lei 36 053. Diário da República n.º 289, Série I de 1946-12-19. Ministério da 

Economia.

124 Artigo 4º do Decreto-Lei 36 053. Diário da República n.º 289, Série I de 1946-12-19. Ministério da 

Economia.

125 Decreto-Lei 37 399. Diário da República n.º 93, Série I de 1949-05-04. Ministério da Economia.

126 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.27.

127 JCI. Projecto de colonização do Núcleo da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1948.

128 JCI. Projecto de colonização dos baldios do Núcleo do Extremo. Lisboa, JCI, 1947.

129 JCI. Projecto de colonização do Núcleo de Soajo e Peneda. Lisboa, JCI, 1948.

130 JCI. Projecto de colonização do Núcleo de baldios da Serra das Meadas. Lisboa, JCI, 1950.

131 JCI. Projecto de divisão do baldio de Alvado, Concelho de Porto de Mós. Lisboa, JCI, 1949.

132 JCI. Campina de Idanha: projecto de colonização dos terrenos abrangidos pela 1ª fase das obras de rega: 

Várzea do Ponsul. Lisboa. JCI. 1951.

133 JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em geral. Lisboa, JCI, 

1963.

 PEREIRA, Mário; FERREIRA, Armando Óscar Cândido. Relatório de uma missão de estudo a Itália, Suíça e 

Espanha. Lisboa, JCI, 1949.

134 JCI. Inquérito agronómico na mancha do pliocénico a Sul do Tejo com objectivo de colonização. Lisboa, JCI, 

1947.
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Évora135, Portalegre136 e Santarém137. Em 1949 os estudos são subitamente suspensos138. 
José Garcês Pereira Caldas, presidente da JCI até 1948 e, entretanto, empossado como 
Subsecretário de Estado da Agricultura, determinou a realização de um inquérito 
geral às características agrícolas, fl orestais e pecuárias do território nacional que 
servisse de base à elaboração de um Plano de Fomento Agrário139. “Uma vez que os 
planos partilhavam orientações semelhantes, julgou-se conveniente, argumentou-
-se então, aguardar pelas conclusões daquele estudo para que pudessem servir de 
suporte aos anteprojectos e projectos de colonização […] mas nenhuma proposta de 
reestruturação fundiária saiu das actividades ligadas ao Plano”140.

O fi nal de 1949 é, contudo, também marcado pelos primeiros estudos da JCI na 
ilha da Madeira141.

Em suma chegados ao início da década de 50, podemos descobrir por trás 
da acção económica do Estado Novo três grandes forças de propósitos nem 
sempre coincidentes. Uma, a «neofi siocrática», com sérios esteios no poder 
político, mas muito poucos na sociedade civil; outra, a do lobby agrário, 
igualmente bem ancorada no Estado, mas, ao contrário da anterior, forte-
mente vinculada a poderosos vectores da sociedade e que era radicalmente 
adversa a quaisquer sugestões de reforma agraria; enfi m, a partir de fi nais 
da guerra, a corrente industrialista, formada por indivíduos cujos «inte-
resses» na maior parte, se confundiam com os do próprio Estado e cuja 
qualifi cação técnica e académica os tornava nos mais óbvios candidatos a 

 JCI. Notas sobre a crise de desemprego rural e possibilidades de colonização do sul. Lisboa, JCI, 1948.

135 JCI. Relatório das possibilidades de colonização das zonas de sequeiro do sul: distrito de Évora. Lisboa, JCI, 

1947.

 FERNANDES, J.B.. Aspectos do trabalho familiar na obra de colonização do Alentejo. O caso da freguesia da 

Igrejinha. Lisboa, ISA, 1947.

136 JCI. Relatório das possibilidades de colonização das zonas de sequeiro do sul: distrito de Portalegre. Lisboa, 

JCI, 1947.

137 JCI. Relatório das possibilidades de colonização das zonas de sequeiro do sul: distrito de Santarém. Lisboa, 

JCI, 1947.

 CASCAIS, M.J.. Estudo de um Núcleo de Foros de Salvaterra. Lisboa, ISA, 1948.

138 JCI. Relatório de Trabalhos e Contas de Gerência. Ano de 1949. Lisboa, JCI, 1950. p.38.

139 “Desde 1949 que […] existia um serviço inicialmente designado por Plano de Fomento Agrário e que 

passou em 1958 a denominar-se Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA), ao qual 

competia a execução de tarefas de reconhecimento e de ordenamento agrário. […] As tarefas de 

reconhecimento agrário conduziram à produção de importantíssimos estudos de base, como a Carta 

Agrícola e Florestal, a Carta dos Solos, a Carta de Capacidade de Uso do Solo, o Inquérito Agrícola e 

Florestal, o Inquérito e Carta Pecuária […]. Porém, as de ordenamento agrário quase não passaram da 

fase preliminar, tendo-se preparado, para além de alguns estudos parcelares, apenas um esboço da 

Carta Geral de Ordenamento Agrário, na escala 1:250000.” in Decreto-Lei 497. Diário da República n.º 

243, Série I de 1980-10-10. Ministério da Agricultura e Pescas; Ministério das Finanças e do Plano; Presi-

dência do Conselho de Ministros.

 PEREIRA, Mário. “Fundamentos e objectivos do plano de fomento agrário. Lisboa, Centro de Estudos 

Económicos, 1955.

140 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p.87.

141 MOREIRA, Manuel Garcia Reis; ANTUNES, João. Da adaptação ao regadio e possibilidades de colonização 

da Zona Machico, Caniçal. Lisboa, JCI, 1950.
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formação de uma sólida burocracia de Estado moderna e modernizante: 
algo indiferentes aos destinos do agro lusíada, não achavam qualquer 
indispensabilidade na reforma agraria «neofi siocrática», antes propondo a 
industrialização «no matter what».142

Fernando Rosas

[...] o país agrícola perdeu a partida defi nitivamente com o fi ndar dos anos 
quarenta […]. A burguesia portuguesa vai por fi m realizar a sua revolução 
industrial.143

João Martins Pereira

Nos primeiros anos da década de 1950, conclui-se a construção dos casais das 
CA do Alvão e Gafanha e estão em construção os equipamentos das CA do Barroso 
e Pegões. O debate gerado pelo I plano de Fomento, provoca um período de impasse 
na JCI. 

Na discussão da Câmara Corporativa sobre proposta de Lei do I Plano de 
Fomento, era posta em causa a necessidade de o Estado investir grandes verbas na 
colonização dos terrenos irrigados, considerando que “a experiência anterior mostra 
que [esta] se fará geralmente por si sem grande intervenção do Estado ou, pelo 
menos, sem grande dispêndio da parte deste”, e consequentemente era proposto o 
corte de cerca de 40% na verba destinada a esse fi m144.

Esta leitura e a constatação do Governo de que o grande investimento nas obras 
de fomento hidroagrícola não estava a atingir os seus objectivos, tanto no âmbito 
económico como social145, levou a que fosse reconhecida a necessidade de revisão 
do regime jurídico em vigor146 relativo à exploração de obras de rega e colonização 

142 ROSAS, Fernando. História de Portugal. O Estado Novo, 1926-1974 [7º volume]. Lisboa, Estampa, 1994. p. 

435.

143 João Martins Pereira citado por BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao 

capitalismo agrário (anos trinta – 1974). Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Separata 

do número especial «Estudos em Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro», 1978. p.29.

144 “O principal reparo que este capítulo levanta é o que se refere à verba atribuída à colonização interna 

na parte referente às áreas beneficiadas pelas obras hidroagrícolas, de que a mais saliente é a do vale 

do Sorraia (18 462 ha); quanto às restantes verbas, destinadas a obras incluídas no plano aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 36 054, nada opõe a Câmara Corporativa. A experiência anterior mostra que a coloni-

zação dos terrenos regados se fará geralmente por si sem grande intervenção do Estado ou, pelo menos, 

sem grande dispêndio da parte deste; e por isso se duvida de que a verba de 240:000 contos a este fim 

consignada tenha efectiva aplicação, salvo em pequena parcela,, pelo que esta Câmara propõe, vista a 

escassez de recursos para obras indispensáveis, reduzi-la para 140:000 contos, o que limita a 230:000 

contos a dotação total para a colonização interna.”

 “Parecer N.º 36/V. Projecto de proposta de lei n.º 519. Plano De Fomento – Parte I (continente e ilhas).” 

Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 21 de Novembro de 1952. Secretaria da Assembleia Nacional 

da República Portuguesa.

145 “Quanto à extensão, parece não se dever considerar que vá muito além do «caso» de Idanha, […] 

embora se compreendam as razões pelas quais se não refere especificamente apenas àquele empreen-

dimento hidroagrícola.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de 

Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

146 Introdução à Proposta de lei – “Dos planos gerais” – apresentada à Camara corporativa. Diário das 

Sessões da Câmara Corporativa. N.º 4. 10 de Dezembro de 1953. Secretaria da Assembleia Nacional da 

República Portuguesa.
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interna, abrindo uma esperança no seio da JCI147. Necessidade que fi cou disposta na 
Lei 2058 de 1952148 – I Plano de Fomento. A proposta de lei apresentada à Câmara 
Corporativa, no contexto desta disposição, procura facultar à JCI “os meios jurídicos 
de que carece para intensifi car a sua acção em matéria de realizações”, afi rmando a 
necessidade de habilitar “a Junta a adquirir por meio de expropriação por utilidade 
pública as terras necessárias à realização daquele objectivo”. Para além das terras 
irrigadas, previa-se também a “expropriação dos terrenos de sequeiro confi nantes 
que se considerem necessários ao equilíbrio das novas explorações“149.

[…] é sempre de aconselhar que se não faça a fusão genérica dos problemas 
da rega com os da colonização ofi cial, aqueles essencialmente agro-econó-
micos, estes essencialmente agro-demológicos. 
 […] A expropriação, porém, ainda que autorizada em nome da utilidade 
pública, não ocultará o carácter de violência, que apresenta a forçada trans-
ferência da propriedade de um particular para outro particular.150

Câmara Corporativa

“Na câmara corporativa a proposta de lei sofreu forte contestação por parte dos 
agraristas, sendo votada ao abandono na Assembleia Nacional, onde industrialistas 
se mostraram indiferentes.”151 As questões levantadas pelos deputados prendiam-
-se com a necessidade de repensar o tipo de agricultura152 a fomentar, opondo “a 

147 “A quem como a mim foi dado assistir à preparação desta lei e viveu e sentiu o carinho e a esperança 

com que ia sendo elaborada pelo Dr. Luís Supico Pinto e pelo engenheiro agrónomo Homem de Melo, 

a cujos nomes ficou ligada, sentimentos de que a JCI igualmente compartilha e eram bem patentes no 

interesse e anseio do engenheiro agrónomo Pereira Caldas, não pode ser indiferente que os seus objec-

tivos se cumpram e as suas consequências se materializem.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões 

da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

148 Base VI da Lei 2 058. Diário da República n.º 291, Série I de 1952-12-29. Presidência da República.

149 “[…] se os terrenos disponíveis para colonização forem somente os beneficiados pela obra de rega, as 

novas explorações terão de ser constituídas exclusivamente por terras de regadio. Mas se a faculdade 

de adquirir terrenos for extensiva aos situados fora do perímetro beneficiado, será possível constituir 

unidades económicas mistas de regadio e de sequeiro, normalmente preferíveis tanto no ponto de vista 

técnico como no económico. Acresce que o benefício da obra de rega pode estender-se para além do 

perímetro dominado, afectando grande extensão das terras confinantes, desde que estas sejam incor-

poradas na exploração. O regadio funciona assim como elemento catalisador da valorização económica 

das extensões de sequeiro, tornando-se adaptáveis à exploração familiar. Por isso avulta o interesse 

social da obra quando o casal abrange terrenos de sequeiro e de regadio.” in Introdução à Proposta de lei 

apresentada à Camara corporativa. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 4. 10 de Dezembro de 

1953. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

150 Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 2º suplemento ao N.º 4. 16 de Dezembro de 1953. Secretaria 

da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

151 ROSAS, Fernando. História de Portugal. O Estado Novo, 1926-1974 [7º volume]. Lisboa, Estampa, 1994. 

p.436.

152 “Para mim, pelo menos, é ponto assente que, salvo excepções óbvias – particularmente a proximidade 

de centros urbanos e a vizinhança de indústrias geograficamente desconcentradas –, o tipo de agricul-

tura mecanizada, técnica, especializada é indiscutivelmente superior ao de uma agricultura intensiva, 

diversificada, minifundiária ou tendente para lá, particularmente se o objectivo de procurar reduzir 

os custos de produção, aumentar a produtividade do trabalho, melhorar o nível de vida do camponês 

e assegurar-lhe condições de vida decentes não é considerado secundário, mas primacial.” Camilo de 

Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da 

Assembleia Nacional da República Portuguesa.
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agricultura especializada marcadamente técnica, mecânica, industrial” dos países 
nórdicos, à “cristalizada” “exploração em regime intensivo e policultural” da agricul-
tura francesa, belga e do Norte da Itália153 que a JCI defendia. Alertavam também para 
o facto de uma agricultura “mecanizada, técnica, especializada”, obrigar a operações 
de emparcelamento em grande parte do território nacional154.

A Colonização Interna era aceite com carácter excepcional e exemplar155, o papel 
dos ensaios experimentais empolado, e defendido o desenvolvimento de uma explo-
ração de grande dimensão que pudesse constituir exemplo para os lavradores da 
região156. Considerando constituir o território ultramarino o espaço, por excelência, 
para desenvolver as culturas necessárias ao desenvolvimento do País, onde as obras 
de fomento hidroagrícola se justifi cam pela possibilidade real de retorno económico, 
consideravam que também as obras de fomento hidroagrícola deveriam ter, em terri-
tório continental, um carácter apenas excepcional157. Concluíam que, em Portugal 
continental, os pequenos aproveitamentos hidráulicos, possibilitados pela Lei de 
Melhoramentos agrícolas, correspondiam a uma solução mais equilibrada entre 
investimento e retorno158.

153 “O ideal de uma agricultura ocupando, intensa e fatigantemente, trabalho humano, principalmente 

da família, praticada muna área tendendo para o minifúndio, constituindo uma exploração em regime 

intensivo e policultural, consubstanciou-se, caracterizadamente, na agricultura francesa, belga e do 

Norte da Itália, assegurando durante muito tempo um vigor e uma capacidade de resistência invejáveis 

pelo nosso lavrador, mas está hoje, também, na origem da sua cristalização, a contrastar com a situação 

do tipo definido pelos países nórdicos – uma agricultura especializada marcadamente técnica, mecânica, 

industrial.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 

1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

154 “Não se perca, porém, de vista que a modernização, que implica mecanização e motorização onde for 

viável, isto é, um equipamento incomportável presentemente para a esmagadora maioria das nossas 

explorações, interfere directamente com a dimensão da empresa e o plano da exploração. […] Poderei, 

porém, acrescentar que em boa parte do País esta orientação determinaria o emparcelamento, sem o 

que a modernização se não operaria, e que as dimensões da exploração se estão elevando noutros países 

para limites bastante afastados dos 5 ha de regadio previstos pela nossa lei como limite máximo para 

os casais agrícolas. E ainda que por toda a parte as «pequenas» explorações estão ameaçadas ou então 

está ameaçada a própria agricultura como empresa viável.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões 

da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

155 “No que respeita à colonização dirigida, entendo, efectivamente, que, dentro do presente condiciona-

lismo, só com carácter excepcional se deve, no nosso caso, praticar. […] admito a excepção como possi-

bilidade ou, melhor, como exemplo.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

156 “Vem aqui a talho de foice, como sói dizer-se, fazer uma alusão directa aos postos de cultura de sequeiro 

que a Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas tem pelo País e onde ensaios experimentais há bons anos 

vêm a realizar-se com francas perspectivas, mas que não puderam servir ainda de exemplo vivo, porque 

se lhe têm negado os meios necessários –uma exploração de dimensão conveniente e os indispensáveis 

meios de acção – para que possam constituir um exemplo concreto a seguir sem receios nem reservas 

pelo lavrador dessas regiões.” Camilo de Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 

3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

157 “Todavia, estando essas culturas, ou, pelo menos, as mais interessantes dessas culturas, reservadas ao 

ultramar – e não se pode abdicar dessa reserva o preço seja do que for – facilmente se conclui que só 

excepcionalmente a grande obra de fomento hidroagrícola deve ser intentada no continente.” Camilo 

de Mendonça in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da 

Assembleia Nacional da República Portuguesa.

158 “Caminhemos no continente através do rumo seguro e firme dos pequenos aproveitamentos hidráulicos, 
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Interessa sublinhar que estes temas enunciados na Câmara Corporativa corres-
pondem, em grande parte, às futuras grandes linhas de orientação da acção da JCI.

Em 1954 são construídos os equipamentos da CA Gafanha e desenvolvido o 
projecto de colonização da Gafanha – II parte159. É iniciada a construção da CA da 
Boalhosa160.

Esta proposta de Lei, indispensável para a execução do Plano de Fomento, 
determinou feroz oposição dos grupos representativos da Lavoura do Sul 
que, na Camara Corporativa e na Assembleia a transformaram de tal modo 
que resultou numa Lei inexequível.161

Eugénio Castro Caldas

A JCI procederá, segundo a ordem de preferência indicada pelo governo, ao 
estudo das possibilidades de colonização das zonas benefi ciadas por obras 
de fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso, e, sempre que o arranjo 
da propriedade rústica e as condições de povoamento o justifi quem, elabo-
rará os planos gerais de colonização e defi nirá os respectivos perímetros. […] 
Serão incluídos nos perímetros de colonização não só as superfícies domi-
nadas pela rega como os terrenos confi nantes que se julguem necessários 
à criação das novas explorações agrícolas, considerando o seu equilíbrio no 
que respeita a regadio e sequeiro.162 Lei 2 072 de 1954

O impasse sobre o futuro da acção da JCI nas zonas benefi ciadas pelas obras de 
fomento hidroagrícola é encerrado com a integração das correcções propostas pela 
Camara Corporativa na Lei 2 072 – Lei dos Planos Gerais –. Prevendo a possibilidade de 
os proprietários requererem a reserva das parcelas resultantes do novo cadastro163, a 
Lei consagra o princípio de dissociação das obras de rega das de colonização. Apesar 
de prever mecanismos de expropriação, a sua utilização só poderá ser accionada 
após cinco anos de incumprimento por parte dos proprietários, condição que retira 
a sua efi cácia164. “Na prática, tratava-se de retirar a viabilidade económica que a rega 

por força e ao abrigo do Fundo de Melhoramentos Agrícolas, que já atingiram em pouco tempo uma 

extensão semelhante à da várzea do Ponsul e por preços que andam pela metade do encargo médio das 

grandes obras levadas a efeito, se reportarmos o seu custo a escudos de 1953.” Camilo de Mendonça 

in Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia 

Nacional da República Portuguesa.

159 JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II parte. Lisboa, JCI, 1954.

160 JCI. Boalhosa: aldeamento de Vascões: arruamentos. Lisboa, JCI, 1954.

161 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.518.

162 Artigo 1º da Lei 2 072. Diário da República n.º 131, Série I de 1954-06-18. Presidência da República.

163 “A superfície compreendida em cada perímetro de colonização será dividida em parcelas correspon-

dentes a áreas de casais agrícolas, glebas complementares de explorações já existentes e glebas subsidi-

árias do salário. […] Os proprietários dos prédios divididos poderão […] requerer a reserva, sem limite de 

número, das parcelas resultantes da divisão […]. Aos proprietários compete adaptar ao regadio as áreas 

a esse efeito destinadas e manter ou construir as instalações indispensáveis ao bom aproveitamento da 

terra […]” Artigo 6º, 7º e 8º da Lei 2 072. Diário da República n.º 131, Série I de 1954-06-18. Presidência da 

República.

164 “Decorridos cinco anos sem terem os requerentes dado cumprimento ao disposto neste artigo [adap-

tação ao regadio], a JCI declarará caduco o direito do proprietário faltoso, em relação às parcelas em que 

Lei dos Planos Gerais
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trazia ao projecto social colonizador de desproletarizar e recampesinar os campos do 
Sul”165, e tornava-se clara a necessidade de reorientar a acção da JCI. 

 
Até agora têm sido criadas empresas agrícolas sem que se admitam grandes 
meios de mecanização e de motorização hoje tecnicamente aconselháveis 
em países industrializados, impondo-se aos «casais agrícolas» o estilo 
actual da nossa agricultura: auto-sufi ciência em matéria de trabalho e, pela 
moderação do nível de vida resultante da fraca produtividade do trabalho 
manual, reduzida dependência do exterior em matéria de consumos. […]
À luz do conceito moderno, a fi nalidade de auto-sufi ciência total não tem 
defesa, visto que ofende o propósito político (no domínio da política econó-
mica) de estimular os elos de «interdependência» da agricultura e da indús-
tria, necessários para desencadear o progresso económico. As empresas 
agrícolas resultantes das obras de colonização devem ser o mais possível 
mecanizadas e motorizadas (as de Pegões já o são um pouco) e têm de estar 
em grande dependência do sector industrial da nação, para constituírem 
centros polarizadores do consumo de produtos industrializados. 166

Eugénio Castro Caldas

Na segunda metade da década de 1950 os técnicos da JCI desdobram-se em 
visitas de estudo e estágios em organismos congéneres de outros países euro-
peus – Itália, Espanha, Bélgica, França, Áustria e Suíça167 –. O emparcelamento, a 

se verificar a falta, e estas serão expropriadas […]". § 5º do Artigo 8º da Lei 2 072. Diário da República n.º 

131, Série I de 1954-06-18. Presidência da República.

165 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p.38.

166 CALDAS, Eugénio de Castro. “Industrialização e agricultura”. Revista do Centro de Estudos Económicos do 

Instituto Nacional de Estatística. n.º 18, 1957. [p. 75-179]. p.165.

167 JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em geral. Lisboa, JCI, 

1963.

 FREITAS, Alberto José Lago de. Aspectos da reforma agrária em Itália: relatório de uma visita de estudo. 

Lisboa, JCI, 1957.

 CORDEIRO, Manuel José Lopes. A moto mecanização da agricultura na Itália. Lisboa, JCI, 1959.

 JCI. Alguns aspectos sumários de problemas de colonização na Itália, Suíça, Espanha e Bélgica: síntese da 

legislação portuguesa de interesse para a colonização do Continente. Lisboa, JCI, 1959.

 LOBÃO, António José Cortez. Aspectos da agricultura belga: principais medidas de intervenção no campo 

da estrutura agrária. Lisboa, JCI, 1959.

 ROCHA, Manuel Soares da. Aspectos técnico-económicos de dois pólos da agricultura industrializada: 

relatório de uma missão de estudo. Lisboa, JCI, 1959.

 JCI. Missão de estudo à Feria del Campo e a algumas realizações do Instituto Nacional de Colonização e do 

Serviço de Concentração Parcelaria em Espanha. Lisboa, JCI, 1959.

 FREITAS, Alberto José Lago de. O emparcelamento da propriedade rural em França: relatório de uma visita 

de estudo. Lisboa, JCI, 1959.

 LOBÃO, António José Cortez de. Principais medidas de intervenção no campo de estrutura agrária: 

aspectos da Bélgica agrária. Lisboa, JCI, 1959.

 SILVA, João António de Oliveira e. Relatório de uma visita à delegação do Instituto Nacional de Colonização 

de Badajoz. Lisboa, JCI, 1959.

 MASCARENHAS, Henrique Álvaro Pires de; PEREIRA, João de Deus Vaz; SILVA, Jaime Baptista da 

Conceição. Relatório de uma visita aos serviços de emparcelamento da propriedade rústica, em Espanha. 

Lisboa, JCI, 1959.

o despoletar do “segundo projecto 
de colonização interna”
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mecanização e industrialização da agricultura são os temas em estudo. 
Relativamente às colónias agrícolas já constituídas inicia-se em 1956 o desen-

volvimento de projectos de ordenamento paisagístico168, completa-se a construção 
de equipamentos de assistência social e escolar e projectam-se equipamentos 
cooperativos. 

Para a Mata Nacional da Gafanha é desenvolvido o projecto do aldeamento 
da Videira169, cujo concurso para construção será lançado e cancelado em 1958. No 
mesmo ano é projectado o último aldeamento, também não construído, para o 
Núcleo de Lameira do Real, na CA da Boalhosa170. 

Em 1958, a construção da Barragem de Pisões que, em 1964, acabaria por inundar 
uma parte signifi cativa da colónia agrícola, provoca na CA do Barroso uma onda de 
instabilidade. A independência entre o planeamento hidroeléctrico e o fomento agrí-
cola associado à colonização dos baldios deixava já grandes marcas.

No que respeita aos terrenos benefi ciados por obras de hidráulica agrícola, a JCI 
iniciou “o estudo das zonas de Campilhas e S. Domingos, Vale do Sado (curso inferior) 
e Vale do Sorraia, já dominados pelos canais de rega, e o da Ribeira do Roxo, Rio Caia 
e Rio Mira, a dominar pelas obras que serão executadas no decorrer do II plano de 
fomento “171.

 JCI. Visita de estudo aos serviços de emparcelamento da propriedade rústica de Espanha e França. Lisboa, 

JCI, 1959.

 RIBEIRO, Fernando Mendonça. Breves notas sobre uma visita a alguns serviços do Ministério da Agricultura 

Italiano. Lisboa, JCI, 1960.

 TORRES, Carlos Domingos Ferreira. As jornadas de agricultura na montanha em Aix-les-Bains: mecani-

zação da montanha. Lisboa, JCI, 1960.

 JCI. Intercâmbio luso-espanhol de técnicos agrários. Lisboa, JCI, 1960.

 VARELA, José Augusto dos Santos. Povoamento florestal e reabilitação social do trabalhador: um exemplo 

colhido numa visita de estudo às zonas de Almonte, Sierra Pelada e Valverde del Camiño, em Espanha. 

Lisboa, JCI, 1960.

 LEÓNIDAS, Vasco; RIBEIRO, António Lopes; FERREIRA, Armando Óscar Cândido. Relatório da visita de Sua 

Excelência o Secretário de Estado da Agricultura às realizações do "Plano de Badajoz". Lisboa, JCI, 1960.

 FOLQUE, Nuno Alberto Pereira Basto; MENDONÇA, Francisco José Lemos de. Semana agrícola de Paris. 

Lisboa, JCI, 1960.

 JCI. Viagem de estudo do grupo de trabalho famílias rurais da UIOF ao Cantão de Vaud, Suíça. Lisboa, JCI, 

1960.

 JCI. Visita ao plano de Alto Aragão e Catalunha: viagem de estudo correspondente ao percurso do IV 

Congresso Internacional de Rega e Drenagem. Lisboa, JCI, 1960.

 JCI. Reunião do Grupo de Trabalho Famílias Rurais da União Internacional dos Organismos Familiares, 

Madrid: relatório. Lisboa, JCI, 1961.

 CORDEIRO, Manuel José Lopes. Os concursos de moto lavoura: o oitavo concurso mundial de moto lavoura 

e os concursos tractorísticos em Itália. Lisboa, JCI, 1961.

 JCI. Plano de obras, colonização, industrialização e electrificação da província de Jaen-Espanha. Lisboa, JCI, 

1961.

168 CAMPELLO, António Roquette. Estudo de ordenamento paisagístico e de urbanização da Colónia Agrícola 

da Gafanha. Parte 1. Lisboa, JCI, 1956.

 Idem. Herdade de Pegões: enquadramento paisagístico do Vale da Judia. Lisboa, JCI, 1956.

169 JCI. Gafanha Parte II: Casal do aldeamento da Videira, Praia de Mira: projecto. Lisboa, JCI, 1957.

170 OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola da Boalhosa, Núcleo da Lameira do Real: construção de 10 casas gemi-

nadas: projecto. Lisboa, JCI, 1958.

171 JCI. Inventário e caracterização da actividade da JCI desde a sua criação em 1937 até 1956. Lisboa, JCI, 1957. 

p.13.
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Os estudos de possibilidades de colonização são agora desenvolvidos para a ilha 
de S. Miguel172. 

Persistindo as crises de trabalho no Alentejo durante a década de cinquenta, 
o projecto político de desproletarização do Alentejo através da promoção 
do acesso à propriedade não parece esmorecer face à emergência e consoli-
dação de um projecto industrialista de colonização interna.173

Elisa Silva

Como refere Fernando Oliveira Baptista, apesar da aquisição de propriedades 
pelo Estado, para permitir o seu acesso a pequenos rendeiros, só se ter iniciado a 
partir de 1954, “quando já se entrevia com nitidez o segundo projecto de colonização 
que surgiu durante o fascismo, [a acção] acaba por se enquadrar […] nas grandes 
linhas [do] primeiro projecto de colonização”174. 

A JCI adquiriu, entre 1954 e 1974, “cerca 290 prédios, com uma área de 4 133 
hectares no Continente e 111,5 hectares de colónias no distrito do Funchal”175 que 
“estavam na generalidade dos casos, divididas em courelas desde há largos anos, 
exploradas por pequenos agricultores, em regime de colónia ou de arrendamento”176. 
O objectivo era “promover o acesso à propriedade” 177 através da venda aos anteriores 
rendeiros.

Estas intervenções verifi caram-se geralmente, em zonas onde os rendeiros 
se encontravam radicados há muito, por vezes há gerações e onde se regis-
tavam grandes tensões sociais. Pode assim concluir-se que estas actuações 
permitiam resolver confl itos localizados e consolidar núcleos de povoamento 
[…]. Acresce-se que em dois casos – Quinta da Torre (concelho de Palmeta) 
e Foros de Fernão Ferro (concelho do Seixal) – o acesso à propriedade por 
parte dos pequenos rendeiros levou, dada a situação social existente, ao 
recurso do Estado fascista à expropriação por utilidade pública.178

Fernando Oliveira Baptista

172 CUNHA, José Manuel Mendonça Correia da. Melhoramentos agrícolas: contribuição para o estudo das 

possibilidades de colonização da propriedade. Pastagens da Lagoa do Congro sita em São Miguel, Açores. 

Lisboa, JCI, 1957.

 JCI. Os incultos particulares da Ilha de São Miguel e o seu possível contributo para a solução do problema 

demográfico e modificação da estrutura agrária. Lisboa, JCI, 1957.

173 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. p.39.

174 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta – 

1974). Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Separata do número especial «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro», 1978. p.21.

175 “Os casos já resolvidos, beneficiaram mais de três mil famílias de cultivadores directos, evitando-

-se assim que estes arrendatários, se encontrem muitas vezes na iminência dum regresso à simples 

condição de jornaleiros.” in JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.39.

 O número de propriedades referido inclui também um conjunto de Herdades que a JCI adquiriu e que, 

como veremos adiante, não serão alvo de venda.

176 JCI. Pormenores sobre o programa de colonização interna. Lisboa, JCI, 1960. P[48].

177 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.39.

178 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Op. cit. p.22.

acesso à propriedade

•16. “Prédios adquiridos e prédios em 

estudo”. JCI, 1960
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Foi no fi nal da década de cinquenta, com o II Plano de Fomento, que o 
projecto industrialista atingiu o seu ponto mais signifi cativo.179

Fernando Oliveira Baptista

A transição da década de 1950 para a década de 1960 foi marcada pela presença 
de José do Nascimento Ferreira Dias Júnior como Ministro da Economia (1958-1962) e 
de Vasco Rodrigues de Pinho Leónidas como Presidente da JCI (1959 – 1969). Período 
que coincide também com o II Plano de Fomento (1959-1964) e que corresponde à 
clarifi cação da reorientação da JCI que Fernando Oliveira Baptista apelida de “segundo 
projecto de colonização interna”180.

No II Plano de Fomento a rubrica da agricultura era estruturada em sete pontos: 
Hidráulica agrícola – “iniciando o Plano de rega do Alentejo”181; Povoamento fl orestal 
– “inovando quanto à previsão de repovoamento de terrenos particulares” 182; Reorga-
nização agrária; Defesa sanitária das plantas e dos animais; Melhoramentos agrícolas 
– propondo, entre outros aspectos, o alargamento do seu âmbito à mecanização e 
electrifi cação das explorações agrícolas, instalação de explorações-piloto, parques de 
material agrícola nos grémios da lavoura e instalação e apetrechamento das coope-
rativas de transformação de produtos agrícolas, designadamente de lacticínios e 
vinho183, propostas que, na generalidade, seriam plasmadas no Decreto-lei 43 355184 
e estudadas pela JCI185; Armazenagem de produtos agrícolas; Viação rural.

No relatório fi nal de elaboração do Plano186, o ponto relativo à reorganização 
agrária assentava em 3 linhas: parcelamento e emparcelamento da propriedade 
rústica; regime jurídico da colonização interna; e arrendamento da propriedade 
rústica. 

A lei do emparcelamento, promulgada em 1962187, “considerada como questão 
do «Norte», inofensiva, passou na Camara Corporativa, e depois na Assembleia, 
embora com limitações graves que vieram a reduzir o seu poder de aplicação”188. 
Do ponto de vista do parcelamento, “particularmente sensível para os interesses 

179 Idem. p.35.

180 Idem. p.22.

181 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.519.

182 Idem. p.519.

183 Proposta de Lei do II Plano de Fomento. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 36. 12 de Abril de 

1958. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

184 Decreto-Lei 43 355. Diário da República n.º 273, Série I de 1960-11-24. Ministério da Economia.

185 JCI. Mecanização da agricultura. Lisboa, JCI, 1959.

 CORDEIRO, Manuel José Lopes. Algumas considerações sobre motomecanização agrícola. Lisboa, JCI, 1962.

186 “[…] a passagem do Relatório Final ao Plano apresentado pelo Governo, sofreu grandes modificações 

[…]. Na altura em que foi ultimado o II Plano de Fomento já era Ministro da Presidência Teotónio Pereira. 

Embora tivéssemos sido arredados dos trabalhos do Plano, ainda nos foi dado registar a influência dos 

chamados «agrários» alentejanos nos bastidores da decisão política.” in CALDAS, Eugénio Castro. A 

agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 1998. p.519.

187 Lei 2 116. Diário da República n.º 186 Série I de 1962-08-14. Presidência da República.

188 CALDAS, Eugénio Castro. Op.cit. p.519.

II Plano de Fomento

•17. Logotipo da JCI utilizado a partir 

de 1960.
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em jogo”, o propósito inicial de “instalar 10.000 famílias de novos proprietários”189 
nas áreas que viessem a ser benefi ciárias de obras de hidráulica agrícola desapa-
rece, alertando-se para que “nas áreas dominadas por obras de hidráulica agrícola 
o problema do melhor aproveitamento económico e social dos terrenos terá de ser 
cuidadosamente revisto. Para tomar o papel que lhe compete na nova orientação da 
reorganização agrária – quer pelo emparcelamento, quer pelo parcelamento –, terá 
de ser reformada a JCI”190. Complementarmente destacava-se a proposta de a JCI, fora 
das áreas dominadas pelas obras de fomento hidroagrícola, proceder à “aquisição 
de grandes propriedades postas à venda para as parcelar e revender, em condições 
favoráveis de pagamento” 191, acção que a JCI já realizava desde 1954.

O regime jurídico da colonização, foi ferozmente desmantelado, dando 
origem a instrumento legal inefi caz que permaneceu inoperante, como 
provavelmente se pretendia. 
Quanto ao regime de arrendamento onde constavam medidas inovadoras 
como o “arrendamento familiar protegido”, isto é, a garantia de condições 
de segurança a camponeses gestores de empresas agrícolas consideradas 
economicamente viáveis e socialmente equilibradas, as alterações efectu-
adas conduziram a um texto legal extremamente inadaptado à vida rural e 
feito ao gosto dos piores dos interesses dos senhorios.192

Eugénio de Castro Caldas

O novo regime de Colonização interna foi publicado em 1962. O primeiro sinal 
de reorientação é visível na passagem da designação do casal agrícola como unidade 
económica, para unidade técnico-económica193 – “diferença de terminologia que […] se 
conota com o privilegiar da chamada efi cácia técnica e não apenas da função econó-
mico-social”194. Apesar do Decreto-lei afi rmar como fi m da JCI a promoção, “com 
recurso a adequados meios técnicos e jurídicos, da correcção dos defeitos da estrutura 
agrária para que a agricultura possa adaptar-se às exigências técnicas do desenvolvi-
mento da economia e corresponder aos imperativos sociais da vida contemporânea”, 
assim como “a criação de casais agrícolas nas zonas de actuação directa, nomeada-
mente nas dominadas pelas obras de fomento hidroagrícola, e, de um modo geral, 
a constituição de empresas agrícolas de dimensão familiar capazes de proporcionar 
ao agregado que as explore segundo uma técnica adequada condições de actividade 
profi ssional que possam considerar-se satisfatórias em face do nível de vida geral da 

189 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.519.

190 Proposta de Lei do II Plano de Fomento. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 36. 12 de Abril de 

1958. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

191 Proposta de Lei do II Plano de Fomento. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. N.º 36. 12 de Abril de 

1958. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

192 CALDAS, Eugénio Castro. Op. cit. p.520.

193 Artigo 8º da Lei 44 720. Diário da República n.º 270, Série I de 1962-11-23. Ministério da Economia.

194 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta – 

1974). Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Separata do número especial «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro», 1978. p.37.
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população do País”195, tornava também claro, desde logo, na introdução que:

[…] o empreendimento da colonização a realizar nas zonas regadas terá 
exactamente em vista, como principal objectivo, uma reorganização agrária 
assente na criação de unidades técnico-económicas de exploração agrícola 
que constituam uma adequada base de actividade profi ssional e de vida 
económica e espiritualmente sã para famílias de agricultores evoluídos.
Não se considerou necessário, para alcançar este objectivo, atingir por via 
de expropriação o direito dos proprietários das terras incluídas nos perí-
metros de colonização – muito embora um amplo recurso à expropriação 
fosse perfeitamente conforme aos princípios jurídico-económico e político-
-sociais que informam a maneira de viver da comunidade nacional. Admitiu-
-se, antes, que seria possível recolher benefícios do estabelecimento de um 
sistema de ampla colaboração entre os proprietários e a administração 
pública, em termos de se alcançar o resultado pretendido sem menosprezo 
de interesses e sentimentos respeitáveis.196 Lei 44 720 de 1962

Com este contexto jurídico condicionado no que respeita à constituição de 
novos casais agrícolas, a JCI procurou dar resposta às acções previstas no plano de 
Fomento, e estabelecer outras formas de resposta aos seus objectivos.

[…] foram superiormente determinados os estudos económico sociais rela-
tivos aos perímetros benefi ciados pelas obras de fomento hidroagrícola; 
assim, estão em curso os estudos referentes ao Vale do Sorraia, à Ribeira do 
Roxo, ao Vale de Campilhas e S. Domingos, ao Vale do Sado (curso inferior), 
à Ribeira do Caia e ao Rio Mira, estudos esses que, pela sua complexidade e 
minúcia, se revestem de um interesse nacional extraordinário.197 JCI

Foram elaborados estudos económico-sociais das áreas benefi ciadas pelo 
fomento hidroagrícola198, continuada a aquisição de propriedades para fi ns de acesso 
a rendeiros199 e estudado o regime jurídico relativo ao arrendamento rural200.

195 Artigo 1º. da Lei 44 720. Diário da República n.º 270, Série I de 1962-11-23. Ministério da Economia.

196 Lei 44 720. Diário da República n.º 270, Série I de 1962-11-23. Ministério da Economia.

197 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.17-18.

198 JCI. Estudo económico-social das obras de fomento hidroagrícola: perímetro de Campilhas. Concelho de 

Odemira / Concelho de Santiago do Cacém / Distrito de Beja / Distrito de Setúbal. Lisboa, JCI, 1961.

 JCI. Plano de rega do Alentejo: esquema dos estudos de natureza económico-social agrários. Lisboa, JCI, 

1961.

 GOULÃO, Francisco Silva; MACHADO, Manuel dos Anjos Montalvão. Inquérito económico-social no 

perímetro de colonização da Ribeira do Roxo. Lisboa, JCI, 1960.

199 Herdade da Agruela e Torre – “Esta propriedade foi adquirida para facultar o acesso à propriedade de 59 

rendeiros que a exploravam e que actualmente já se encontram em regime de fruição definitiva. Logo 

após a sua aquisição a Junta projectou e construiu ali uma rede de arruamentos, de modo a dar serventia 

a todos os utentes, beneficiou diversos caminhos e construiu lavadouros e bebedouros […]” in JCI. Activi-

dade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [38]

 JCI. Quinta da Agruela e Torre: projecto das estradas. Lisboa, JCI, 1960.

 JCI. Quinta da Agruela e Torre: lavadouro e bebedouro. Lisboa, JCI, 1961.

 Herdade da Gouxa, Alpiarça – “Adquirida com o fim de permitir o acesso à propriedade dos rendeiros que 

a exploravam.” in JCI. Actividade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [45]

 Herdade da Barroca – CASSIANO, Henrique Rocheta. Anteprojecto do parcelamento da Herdade da 

Barroca em glebas subsidiárias de trabalho: 1960-61. Lisboa, JCI, 1962.

200 JCI. Arrendamento rural: lei n.º 2 114, de 15 de Junho de 1962. Lisboa, JCI, 1962.

estudos económico sociais
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[…] as limitadas disponibilidades fi nanceiras postas à disposição da Junta, 
não lhe permitiram comprar todas as propriedades com interesse para 
colonização e para acesso à propriedade que lhe foram oferecidas para 
aquisição.
Daí a razão de uma certa limitação da Junta a este respeito, a qual reduziu 
a sua intervenção apenas aos casos que se revestiram de maior interesse 
económico e acuidade político-social, sobretudo no que se referiu à compra 
de propriedades destinada a fazer o acesso à terra de numerosas famílias 
de pequenos rendeiros que as desbravaram e valorizaram de geração em 
geração, muitas das quais sujeitas a ser despejadas por senhorios menos 
conscienciosos, através de acções postas em tribunal. Foram assim redu-
zidos núcleos de agitação social que começavam a tomar proporções 
alarmantes e a que a intervenção técnico-fi nanceira do Estado deu uma 
ajustada solução.201 JCI

Mas, nem todas as propriedades adquiridas foram destinadas ao acesso à 
propriedade de anteriores rendeiros, “com o objectivo de colher elementos práticos 
que sirvam para um mais conveniente dimensionamento das unidades familiares 
calculadas em gabinete pelos métodos de programação linear e «programa planing», 
montou a Junta, em três das Herdades adquiridas (Lameirões, Borrazeiros Velhos e 
Comenda); quatro explorações experimentais, sendo duas de regadio, uma mista 
(regadio-sequeiro) e outra exclusivamente de sequeiro.”202

Na Herdade dos Lameirões e Borrazeiros Velhos203, em 1965, a exploração agrí-
cola estava a ser executada “provisoriamente, por administração directa, visto não 
haver interesse na exploração, quer por arrendamento, quer em parceria, por parte 
dos trabalhadores da região, dada a distância considerável a que se encontram os 
núcleos populacionais.” Funcionando como ensaio experimental, permitia não só 
fi nanciar a JCI, como dar resposta aos desejos dos grandes lavradores: 

A junta tem mantido aí uma exploração de sequeiro e regadio, mecanizada, 
e baseada na cultura intensiva de forragens que tem permitido o forneci-
mento de preciosos elementos informativos, com vista à futura acção da 

201 JCI. Actividade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [14-15]

202 Idem. p. [13]

203 Obras realizadas na Herdade: construção de barragem, condutas de pressão para rega, estradas e 

caminhos, silos e instalações pecuárias, viveiros, abastecimento de água e electricidade, alpendres para 

abrigo do pessoal e de máquinas agrícolas, terraplanagens e drenagem. Idem. p. [41]

 PITSCHIELLER, Gustavo; VARELA, José Augusto dos Santos. Herdade dos Lameirões: avaliação. Lisboa, JCI, 

1959.

 VARELA, José Augusto dos Santos; LOPES, Manuel José. Plano de investimentos a efectuar nas Herdades 

dos Lameirões e Borrazeiros com o objectivo da sua valorização imediata. Lisboa, JCI, 1960.

 CARVALHO, Nuno Álvares de Almeida. Herdade dos Lameirões: residência do guarda: projecto: memória 

descritiva. Lisboa, JCI, 1961.

 JCI. Herdade dos Lameirões e Borrazeiros: estudo económico do aproveitamento hidroagrícola Barragem dos 

Borrazeiros. Lisboa, JCI, 1961.

 JCI. Ordenamento paisagístico da Herdade da Revilheira. Lisboa, JCI, 1962.

 CAMPELLO, António Roquette. Ordenamento paisagístico da Herdade dos Lameirões: projecto Freguesia 

de Safara. Concelho de Moura. Lisboa, JCI, 1962.

acesso à propriedade

exploração de Herdades
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Junta no campo da colonização e do fomento agropecuário. As experiências 
e trabalhos ali levados a efeito tem tido, também, larga projecção no melho-
ramento das explorações agropecuárias do Sul, pois os lavradores ali vão 
colhendo ensinamentos que vão aplicar nas suas próprias explorações.204 JCI

No mesmo ano regista-se igualmente a existência da Herdade da Meliça, Judia 
e Pontal205, no Montijo, sob exploração directa da JCI, a Herdade da Revilheira206, 
em Reguengos de Monsaraz, explorada, parte por administração directa e parte por 
parceria, e a Herdade da Abóboda e anexas207, em Serpa, onde por “se situar próximo 
de duas aldeias muito populosas, Aldeia Nova de S. Bento e Vale de Vargo, se veri-
fi ca periodicamente crises de trabalho, decidiu-se proceder à exploração agrícola em 
regime de parceria com os trabalhadores rurais e pequenos seareiros ali residentes”208. 

A lista de herdades, quintas, foros, fazendas, courelas e pinhais, avaliadas, 
adquiridas, exploradas ou parceladas pela JCI é enorme, em 1973 mantinha ainda sob 
sua exploração seis propriedades209.

 [...] as propriedades adquiridas pela Junta foram objecto de cuidadosos 
planos de exploração e de valorização os quais tiveram, fundamentalmente, 
em vista o estabelecimento de um melhor ordenamento cultural e o ensaio 
de novos sistemas de produção, com o objectivo de obter normas que 
pudessem servir de base à programação das futuras explorações210 JCI

Do ponto de vista arquitectónico, os projectos e obras desenvolvidos para 
as herdades eram geridos pelo arquitecto Alfredo da Mata Antunes, enquanto o 
programa de “Aldeias Melhoradas – Bem estar rural” pelo arquitecto José Luís Pinto 
Machado, que terá idealizado o programa a partir de uma visita a aldeias do Norte 

204 JCI. Actividade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [40].

205 CAMPELLO, António Roquette. Monte do Algarvio ou Herdade da Meliça. Lisboa, JCI, 1959.

 JCI. Plano de valorização da Meliça. Lisboa, JCI, 1964.

 PALMA, Francisco José Goinhas. Relatório das Herdades da Meliça e Pontal: ano de 1963. Lisboa, JCI, 1964.

 MASCARENHAS, António Manuel Lobão de. Abastecimento de água ao monte da Herdade da Meliça: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1965.

 CAMPELLO, António Roquette. Ordenamento paisagístico da Herdade da Meliça. Lisboa, JCI, 1965.

 Idem. Projecto de execução do estabelecimento de vinha na Herdade da Meliça, Pegões: memória descritiva e 

justificativa. Lisboa, JCI, 1965.

206 ASSUNÇÃO, Fernando; FOLQUE Nuno Pereira; VARELA, José Augusto Santos. Herdade da Revilheira: 

plano de exploração. Lisboa, JCI, 1961.

 JCI. Herdade da Revilheira: adaptação do moinho a miradouro: projecto. Lisboa, JCI, 1963.

207 ROCHA, Marcelino Pereira da; OLIVEIRA, António Leal de. Estudo agrológico da Herdade da Abóbada. 

Lisboa, JCI, 1965.

 JCI. Herdade da Abóboda e anexas. Plano de exploração: 1962-63. Alterações ao plano de exploração: 1963-

1964. Lisboa, JCI, [ca 1965].

208 JCI. Actividade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [44]

209 Em 1973 a JCI mantinha sob sua exploração o Baldio da Videira do Norte na Mata Nacional da Gafanha, a 

Herdade da Comenda em Elvas, a Herdade dos Gagos em Almeirim, a Herdade do Monte dos Alhos em 

Santiago do Cacém, a Herdade da Quinta da Saúde em Beja e a Herdade da Revilheira em Reguengos de 

Monsaraz.

 COSTA, Joaquim Pires. Resultados das explorações agrícolas das Herdades da Junta Colonização Interna: 

ano agrícola de 1971-72. Baldio da Videira do Norte / Herdade da Comenda / Herdade dos Gagos / Herdade 

do Monte dos Alhos / Herdade da Quinta da Saúde / Herdade da Revilheira. Lisboa, JCI, 1973.

210 JCI. Actividade da Junta relativa ao II Plano de Fomento. Lisboa, JCI, 1965. p. [15]

•18. “Centros de colonização e proprie-

dades adquiridas para fins de coloni-

zação”, JCI, 1964
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de Itália211.

O programa de “Bem estar rural” foi alvo de uma primeira experiência em Vale 
do Couço, Mirandela212. De forma genérica o programa consistia num estudo global de 
uma aldeia, onde são avaliadas as necessidades de melhoramentos nas habitações213 e 
estruturas colectivas, entre as quais os caminhos vicinais e as estradas municipais. As 
estruturas colectivas são pagas pelo Estado, enquanto as intervenções nos edifícios 
particulares são fi nanciadas pela JCI ao abrigo da Lei de Melhoramentos Agrícolas. 

A acção levada a cabo não se limita à benefi ciação das habitações mas, 
ainda, à abertura e correcção de caminhos vicinais, à assistência técnica 
prestada à construção de habitações e edifícios de interesse colectivo, à 
execução de pequenos pontões, à assistência prestadas às populações por 
arquitectos, assistentes sociais e agentes rurais, à elaboração de esquemas, 
de urbanização das aldeias renovadas, etc.214 JCI

Entre 1960 e 1968 foram desenvolvidos vários projectos experimentais215, “a 
partir de 1968, a renovação aldeã deixou de praticar-se em sistema experimental 
pois se corrigiram erros e se modifi caram alguns processos de actuação”. Entre 1968 
e fi ns de 1972, “melhoraram-se 1042 habitações inseridas em 38 aldeias”216.

[...] funcionários da Repartição estagiaram no estrangeiro, colhendo os 
conhecimentos indispensáveis ao êxito destas operações [emparcelamento], 
tendo-se já começado o estudo do primeiro caso concreto a levar a cabo 
no nosso País; o perímetro de Estorãos, com cerca de 100 hectares, sito no 
concelho de Ponte de Lima217 JCI

No que respeita ao emparcelamento, apesar da Junta ter desenvolvido um 
conjunto de estudos218 e projectos219 para várias zonas do país, foram realizadas 

211 Segundo o arquitecto José Luís Pinto Machado em entrevista a 15 de Fevereiro de 2012.

212 LOBO, Vasco; SOUSA, Luís Pereira Faceira de. Exemplo de beneficiação de um aglomerado rural – Vale do 

Couço, Mirandela. Lisboa, JCI, 1959.

213 “[…] proceder à beneficiação e melhor compartimentação dos actuais alojamentos por forma a que, 

dentro do possível, se garantam melhores condições de habitabilidade” in JCI. Síntese da sua organização 

e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.23.

214 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.27.

215 Vila Verdinho em Mirandela*1, Prados em Celorico da Beira*2, Penela da Beira em Penedono, S. Miguel de 

Poiares e Sto. Estevão em Chaves*3

.

 *1  JCI. Vila Verdinho, uma aldeia melhorada. Lisboa, JCI, 1963.

*2  JCI. Aldeia renovada de Prados. Lisboa, JCI, [ca 1966].

*3  Direcção Geral de Planeamento e Agricultura. Catálogo: estudos e trabalhos realizados no âmbito da 

ex-JCI. Lisboa, Direcção Geral de Planeamento e Agricultura, 1992. p.24.

216 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.26.

217 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.19.

218 JCI. O emparcelamento da propriedade rústica. Lisboa, JCI, 1960.

219 A JCI desenvolveu estudos de emparcelamento para o Perímetro de Estorãos em Ponte de Lima, Caba-

nelas-Prado em Vila Verde, Campos do Mondego em Coimbra, Condeixa-a-Nova, Montemor-o-Velho, 

Soure e Figueira da Foz, Odeceixe e S. Teotónio em Odemira e Aljezur, Vilariça em Vila Flor, Torre de 

Moncorvo, Macedo de Cavaleiros e Alfandega da Fé, e Courelas do Campo de Coruche.

Bem estar rural

Emparcelamento

•19. “Bem Estar Rural”, JCI, 1964
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operações em Estorãos – Ponte de Lima –, Odeceixe e Cabanelas-Prado – Vila Verde 
–220.

Para além dos estudos económico sociais relativos aos perímetros benefi ciados 
pelas obras de fomento hidroagrícola, acesso à propriedade, exploração de herdades, 
bem estar rural e emparcelamento, a JCI, no início da década de 1969, desenvolveu um 
conjunto de acções de menor dimensão, como seja a colaboração com o Ministério 
do Ultramar221, estudos de planeamento regional ou respostas a problemas ou enco-
mendas pontuais de outros organismos, como é o caso do desenvolvimento de um 
projecto para a instalação de um aldeamento na Herdade da Palma222, ou a proposta 
de “Exemplos tipo de casas de «Mãe de família»” a construir pelo Instituto Nacional 
de Assistência à Família223. 

Neste período são inúmeras as visitas de estudo e participações de funcionários 
da JCI em seminários e feiras em Espanha, Itália e França224.

220 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.4.

221 “Por outro lado, confia-se à Junta a tarefa de instalar centros de preparação de colonos para o ultramar, 

que por ela serão orientados, com subordinação a programas a estabelecer por acordo entre o Minis-

tério do Ultramar e a Secretaria de Estado da Agricultura. Espera-se que a instalação nos centros de 

preparação de colonos constitua valioso contributo para a solução do instante problema da escolha 

dos colonos a fixar nos núcleos de colonização, de iniciativa do Estado, estabelecidos e a estabelecer no 

ultramar.” in JCI. Pormenores sobre o programa de colonização interna. Lisboa, JCI, 1960. p.[50].

 Num relatório sobre a actividade da JCI é relatada uma reunião entre a Junta e o Ministério do Ultramar 

onde se referem três intenções: 

 – Criação de centros de preparação de colonos para o ultramar que “permitiria solucionar muitas situa-

ções de rendeiros e outros empresários agrícolas, já evoluídos do ponto de vista agrícola, que na Metró-

pole, mercê de várias circunstâncias, não têm encontrado a satisfação das suas necessidades e anseiam, 

por isso, aplicar a sua actividade no sector agrícola do ultramar português”.

 – “Por à disposição da Junta de Povoamento brigadas ou técnicos da JCI, […] – sem abandonarem os 

lugares do quadro a que pertencem – e que dariam a sua colaboração no ultramar, com o mínimo de 

embaraços burocráticos.”

 – “Está a Junta a estudar a revisão do regime jurídico de administração dos colonos no Ultramar”.

 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.37-38, 40.

 Identificamos apenas uma referência a uma actividade executada: Conferências – Preparação de colonos 

para o Ultramar – Liga Agrária Católica Feminina – 23 Julho de 1961. in JCI. Síntese da sua organização e 

obra. Lisboa, JCI, 1973.

222 Projecto para “substituição de aldeamento de palhotas por outro de casas airosas, nas quais se possa 

viver higienicamente e disfrutar de um relativo bem-estar e, além disso, conceder às famílias interes-

sadas neste melindroso caso uma courela subsidiária de trabalho com a área de 0,50 ha, em exploração 

hortícola.” in JCI. Relatório das actividades da JCI em 1959. JCI, Lisboa, 1960. p.32.

 RODRIGUES, Francisco M. de Carvalho. Da instalação conveniente do aldeamento irregular de Monte Novo 

de Palma. Lisboa, JCI, 1959.

223 “O Instituto Nacional de Assistência à família solicitou a colaboração da JCI para levar a efeito a cons-

trução de uma casa, numa base semelhante ao do regime jurídico do casal de família, nos diversos 

distritos do Continente e ilhas adjacentes” in JCI. Relatório das actividades da JCI em 1959. JCI, Lisboa, 

1960. p.33.

 MACHADO, José Luís Pinto. Exemplos-tipo de casas de mãe de família a construir nas províncias do Conti-

nente pelo Instituto Nacional de Assistência à Família. Lisboa, JCI, 1959.

224 Idem. A arquitectura rural e a reorganização fundiária italiana. Lisboa, JCI, 1964.

 CUNHA, José Manuel Mendonça Correia da. Cooperativismo e comunitarismo agrários: Conferência 

proferida na III Semana de Estudos. Lisboa, JCI, 1964 

 MENDES, José Maria Duarte; PAIS, Alexandre Marques. Desenvolvimento regional agrário no vale do 

Ebro: relatório dum estágio. Centro de Investigacion y Desarrollo Agrário del Ebro, Saragoça, Espanha. •20. “Emparcelamento”, JCI, 1964
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 Julgamos não atraiçoar o pensamento dos autores do III Plano de Fomento, 
se afi rmarmos que […] contém uma fi losofi a de não intervenção, confi ando 
na capacidade de adaptação estrutural da agricultura, desde que certo 
número de condições sejam criadas.

 […] O III Plano de Fomento não deixou rasto na Agricultura Portuguesa 
estagnada.225 
Eugénio de Castro Caldas

A partir de 1964 destaca-se a criação e o trabalho desenvolvido pelas secções 
de “informação e publicações” e de “Formação profi ssional extra escolar agrícola”226, 
ministrando cursos de monitor agrícola, iniciação agrícola, curso de base para empre-
sário agrícola, de empresário agrícola e curso de telepromoção rural.

 […] é notável a forma como a JCI se debateu para conservar o apoio à vida 
rural e camponesa, na impossibilidade de promover efectivas reformas 
estruturais. Servem de exemplo os Cursos de Formação Profi ssional organi-
zados com escassíssimos recursos mas com aperfeiçoadas técnicas, e grande 
dedicação de monitores que se apresentaram pioneiros de uma das mais 
férteis das actividades, quando colocadas ao serviço dos agricultores.227

Eugénio Castro Caldas

No seguimento do Decreto-Lei 539/74 que reorganizou a orgânica geral do 
Ministério da Economia depois da Revolução de Abril, a Junta de Colonização Interna 
foi “extinta, fi cando as suas funções e pessoal integrados no Instituto de Reorgani-
zação Agrária”228.

Relatório realizado no âmbito do programa de assistência técnica da OCDE a Portugal. Lisboa, JCI, 1964.

 POÇO, Artur Augusto da. Relatório do estágio em França sobre formas associativas de agricultura, reali-

zado de 29 de Maio a 2 de Setembro de 1967. Lisboa, JCI, [ca 1967].

 CUNHA, José Manuel Mendonça Correia da. Relatório do estágio realizado em França no âmbito da assis-

tência concedida pela OCDE. Lisboa, JCI, 1969.

 MENDES, José Maria Duarte. Emparcelamento e ordenamento fundiário: relatório de estágio promovido 

pela OCDE e efectuado em França e em Espanha de 12 de Junho a 22 de Julho de 1972. Lisboa JCI, [s/d].

 BAPTISTA, Manuel Pereira. Estágio sobre formação profissional de agricultores no campo da motomecani-

zação realizado em França: relatório. Lisboa JCI, [s/d].

 SILVA, Elsa Maria da. Relações entre a informação agrícola e os programas específicos de vulgarização: 

relatório. Lisboa JCI, [s/d].

 JCI. Relatório do estágio efectuado em Paris, no Ministério da Agricultura, organizado pela OCDE. Lisboa JCI, 

[s/d].

 GASPAR, José Pereira; FAUSTINO, António Pedro Lopes. Relatório de um estágio [realizado] em França. 

Estágio realizado a convite da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico. Lisboa JCI, [s/d].

225 CALDAS, Eugénio Castro. A agricultura na história de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacionais, 

1998. p.522.

226 JCI. Síntese da sua organização e obra. Lisboa, JCI, 1973. p.6.

227 CALDAS, Eugénio Castro. Op. cit. p.479.

228 Artigo 23º do Decreto-Lei 539/74. Diário da República n.º 238, Série I de 1974-10-12. Ministério da 

Economia.

•21. “Outros estudos e projectos reali-

zados”, JCI, 1964
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1.2 As colónias agrícolas
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•22.  CA dos Milagres. Planta esquemá-

tica de localização
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A CA dos Milagres está implantada no planalto a Nascente da bacia do Rio Lis e 
a Norte da Ribeira dos Milagres, em Leiria.

O projecto da JCI consiste na reorganização da colónia construída em 1926, 
pelo Director dos Serviços de Baldios e Incultos, no contexto do aproveitamento de 
terrenos incultos regulamentado pelo Decreto n.º 10553 de 1925.

O projecto inicial, em 1926, organizava a colónia em três núcleos, previa a insta-
lação de 44 casais com cerca de cinco hectares cada. Foram construídos apenas 15. 
O projecto de reorganização da JCI desanexa o núcleo de Triste e Feia e reduz para 
doze o número total de casais, aumentando a área de cada casal para 18,5 hectares 
no núcleo dos Milagres e 12,5 hectares no núcleo da Bidoeira.

Para a composição dos novos casais são recuperadas cinco das casas existentes e 
construídas, de raiz, sete, tendo sido escolhidos os locais em função da possibilidade 
de abrir poços.

O projecto inicial propunha organização do casal numa única parcela “tanto 
quanto possível rectangular” com um desenho tipifi cado que previa a localização do 
edifício do casal junto da via, desenhando a sua “testada” e a plantação das diversas 
culturas em faixas escalonadas. O projecto de reorganização conserva o sentido de 
povoamento disperso, mantendo os edifícios implantados nas parcelas de maior 
dimensão, mas redesenha cada uma das parcelas de forma a equilibrar a proporção 
entre as terras de diferentes “classes de aptidão cultural”. 

A colónia inicial integrava, no centro do núcleo dos Milagres, um campo e 
posto de demonstração, com armazém, estábulo e palheiro, e a “casa da moagem”. 
A JCI instalou um posto médico-social na casa da moagem, e a casa do assistente 
técnico num dos casais existentes. Os edifícios do posto de demonstração passaram 
a funcionar como centro de assistência e os terrenos do campo de demonstração 

•23. “Colono Manoel Guilherme e 

família”, CA dos Milagres

Colónia Agrícola dos Milagres
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•24.  CA dos Milagres em 1928. Planta.
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•25. Equipamentos na CA dos Mi-
lagres: Posto Médico Social, de-
pendências agrícolas do campo de 
demonstração

foram integrados nos terrenos dos casais. Cada núcleo passou também a dispor de 
dois chafarizes e um forno colectivo.

Os terrenos de ambos os núcleos estendem-se numa faixa ao longo da estrada. 
Apesar de existir uma relação de proximidade e paralelismo entre os edifícios e a via, 
o afastamento entre casais e a sua diversidade arquitectónica, por um lado, e o novo 
desenho das parcelas traçado a partir da qualidade dos solos, por outro, não permite 
descortinar um princípio estruturante, não conferindo ao conjunto qualquer clareza 
ou legibilidade. 

No projecto inicial foram sequencialmente desenhados vários edifícios para 
os casais, num suposto intuito de procurar reduzir os seus custos de construção. O 
primeiro casal (tipo I) foi desenhado pelo arquitecto Norberto Correia em madeira, 
“de forma a poder ser desmontável”. A experiência seguinte (tipo II) apostou na orga-
nização do programa em dois pisos, na redução de um quarto e na alteração dos 
materiais e sistemas construtivos, passando o edifício a ser construído em alvenaria 
de tijolo. A área bruta da habitação (sem anexos agrícolas) aumentou de 52 m2 para 77 
m2. Na terceira proposta, o edifício volta a ser organizado num piso único, mas a área 
bruta da habitação, que passa a incluir um alpendre em toda a sua frente, sobe para 
84 m2. Na quarta proposta (tipo IV) é reduzida a área para 47 m2, através da supressão 
do espaço da sala, passando a cozinha a funcionar simultaneamente como espaço de 
entrada e distribuição. Ao contrário das propostas anteriores, onde, apesar de alguns 
anexos relativos aos espaços de apoio agrícola, se propunha um volume simples, o 
último edifício proposto é composto por três volumes justapostos, não volta a sua 
frente para a estrada e indicia um princípio de organização do espaço envolvente. As 
instalações sanitárias não são consideradas em nenhum dos projectos.

 O projecto de reorganização propõe a recuperação de seis casas existentes (tipo 
II, III e IV) e a construção de sete novas casas de habitação. 

A proposta do novo casal foi desenhada pelo agente técnico de construção 
Dâmaso Constantino. A habitação é organizada num volume rectangular, com 60 
m2 de área bruta, através de uma estrutura elementar de quatro compartimentos. 
As instalações sanitárias são inseridas junto dos anexos agrícolas. A proposta do 
conjunto, habitação e anexos agrícolas, corresponde a um somatório de volumes 
desconexos que conformam e se voltam para um pátio. A relação da habitação e 
conjunto com a via de acesso é claramente secundarizada. 

O projecto de reorganização foi executado em 1939, a entrega dos casais aos 
colonos ocorreu em 1940.

Em 1942 contavam-se 86 habitantes a ocupar os doze casais, subindo o número 
para 105 habitantes em 1961.
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•26. CA dos Milagres. *2 Núcleo dos Milagres. 
Planta 1/25.000

•27. CA dos Milagres. *1 Núcleo da Bidoeira. 
Planta 1/25.000
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•28. CA dos Milagres. *1 Excerto da zona Norte 
do Núcleo dos Milagres. Planta 1/2.500

•29. CA dos Milagres. *2 Excerto da zona Sul do 
Núcleo dos Milagres. Planta 1/2.500
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•30. CA dos Milagres. *1 Excerto da zona Norte 
do Núcleo da Bidoeira. Planta 1/2.500

•31. CA dos Milagres. *2 Excerto da zona Sul do 
Núcleo da Bidoeira. Planta 1/2.500
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•32. Casais construídos na CA dos Milagres entre 

1926 (tipo I, II, III e IV - arq. Norberto Corrêa) e 

1937 (tipo “moderno” - ag. tec. eng. Dâmaso 

Constantino). Plantas 1/250.

•33. Fotografias dos casais construídos na CA 

dos Milagres entre 1926 e 1937
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•34. CA de Martim Rei. Planta esque-

mática de localização
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•35. Colonos da CA de Martim Rei

Colónia Agrícola de Martim Rei

Situada junto à Serra da Malcata, a CA de Martim Rei foi implantada nos baldios 
das Peladas e do Vale da Madeira, a cinco quilómetros da vila do Sabugal. É atraves-
sada pela estrada que liga a vila a Quadrazais.

O processo destes baldios, que estava já a ser estudado pela DGASA, transitou 
para a JCI, facto que permitiu que o projecto de colonização elaborado pela JCI tenha 
sido apresentado oito meses após esta ter iniciado os seus trabalhos.

Após a constatação, numa visita ao sítio, de que a primeira versão do projecto, 
prevendo a implantação de 78 casais agrícolas, afectaria 349 pessoas para quem a 
exploração de glebas no baldio constituía um “auxílio imprescindível”, o projecto foi 
reformulado, prevendo apenas 39 casais nos terrenos a Norte. 

Cada casal dispõe em média de 9,6 hectares, sendo 7,2 hectares de área agrícola 
e 2,3 hectares de área fl orestal. No plano de exploração dos casais previam-se as 
culturas “usadas na região”, batata, centeio e milho, e forraginosas (tremoço, plantas 
pratenses, trevo encarnado, garroba serradela e nabos).

No traçado das parcelas foram consideradas várias premissas: equilibrar as 
percentagens de cada uma das “categorias” de solos; garantir o acesso directo pelas 
estradas, evitando a construção de caminhos vicinais; constituir casais com o menor 
número de glebas, reduzindo os inconvenientes da dispersão da propriedade, e nos 
casais com mais do que uma gleba reduzir ao mínimo as distâncias entre as parcelas; 
evitar “o inconveniente da sinuosidade das extremas, dando origem a reentrâncias 
muito agudas que sacrifi cam a forma regular das respectivas folhas culturais”. Sobre 
a implantação dos edifícios dos casais, na parcela de cultivo, existe a preocupação de 
os localizar num espaço cuja qualidade do solo permita a instalação de uma horta 
próxima da habitação, e que possua fácil acesso às estradas principais.

Para além dos casais, em 1938, o assentamento integrava, como equipamentos, 
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•36. CA de Martim Rei - Sabugal. Planta 1/25.000
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•37. Equipamentos na CA de Martim 
Rei - Sabugal: assistência técnica - ag. 
tec. eng. Dâmaso Constantino, 1937 
-; escola e capela - arq. Rogério de 
Azevedo, 1942, e ag. tec. eng. Dâmaso 
Constantino, 1943 - ; cruzeiro; adega 
- Gabinete Técnico de Construções In-
dustriais Henrique Sequeira, 1952 -.

as instalações para a assistência técnica e fornos colectivos. Na década de 1940 foi 
construída a capela, escola, chafariz miradouro, e um cruzeiro, e na década seguinte 
a adega e ovil.

Não obstante o desenho das extremas dos casais se orientar pelo traçado das 
cinco estradas projectadas, a lógica de implantação dos casais a partir da optimi-
zação equitativa do uso das várias categorias de solos, sacrifi ca qualquer legibilidade 
na estruturação do assentamento. Os equipamentos, implantados junto ao cruza-
mento da estrada Sabugal – Quadrazais com as estradas de penetração dos baldios, 
desenham um conjunto em torno do vale de Martim Rei. A sua presença funciona 
como uma “porta” da colónia, assinalando a sua presença.

O projecto do casal foi desenvolvido pelo agente técnico de engenharia Dâmaso 
Constantino, a par do projecto para a CA dos Milagres. Apesar do volume da habi-
tação ser igual ao da CA dos Milagres, o projecto difere na organização do conjunto. 
Mantém-se o somatório de volumes desconexos que conformam e se voltam para 
um pátio, mas é proposto um espaço coberto, um telheiro que relaciona o pátio de 
lavoura com o portão de acesso. É também proposta uma orientação solar para o 
conjunto e uma relação com a via de acesso, apesar desta última premissa se verifi car  
em pouquíssimos casos e determinar posteriormente o fecho do vão do telheiro.

A construção dos primeiros 28 casais terminou em Maio de 1943, os restantes 
fi caram prontos em Janeiro de 1944. Em 1948 foi feita a entrega defi nitiva da maioria 
dos casais aos colonos.

Em 1945 contavam-se 231 habitantes a ocupar os 39 casais.
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•38. CA de Martim Rei - Sabugal. Excerto da zona 
central. Planta 1/2.500
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•39. CA de Martim Rei - Sabugal. Excerto da 
zona Norte. Planta 1/2.500
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•40. Casal na CA de Martim Rei - Sabugal. 
Fotografia
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•41.  Casal tipo construído na CA de Martim Rei. 

Ag. tec. eng. Dâmaso Constantino, 1937. Plantas 

cortes e alçados 1/250
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•42. CA de Pegões. Planta esquemáti-

ca de localização
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•43. Colonos no núcleo das Faias

Colónia Agrícola de Pegões

Situada em terrenos da antiga Herdade de Pegões, que José Rovisco Pais deixara 
em testamento aos Hospitais Civis de Lisboa, e que por sua vez, os cederam, por 
permuta, à Fazenda Nacional, a Colónia Agrícola de Pegões localiza-se a Nascente de 
Montijo, sendo atravessada pela Estrada Nacional n.º 4 (Montijo-Elvas) e limitada a 
Nascente pela Estrada Nacional n.º 10 (Setúbal-Évora). Os terrenos correspondem à 
“grande mancha de solos arenosos, de formação pliocénica, existente a Sul do Tejo”. 

O primeiro projecto de colonização desenvolvido de raiz pela JCI, apresentado em 
1942 após um conjunto de estudos orientados por Henrique de Barros, procurava ser 
exemplar – “doutrinariamente bem concebido e praticamente bem fundamentado“1 
– e exemplo para a colonização das zonas de sequeiro do Sul. 

Para além da reorganização de uma área da Herdade já colonizada, a colónia, 
constituída por 206 casais, foi estruturada em quatro núcleos – Faias (57 casais com 
uma área média de 15 hectares), Pegões Velhos (99 casais com uma área média de 20 
hectares), Figueiras (50 casais com uma área média de 18,5 hectares) e Vale da Judia 
(8 casais com uma área média de 18 hectares), os dois últimos núcleos projectados já 
na década de 1950. A divisão em núcleos é justifi cada pela distância entre os terrenos, 
que chega a rondar os seis quilómetros.

Cada casal é composto por uma parcela de regadio onde é implantado o edifício 
(prevendo-se a plantação de beterraba, trigo, milharada, trevo encarnado com 
centeio, batata, nabos, cebola, tomate, pimentão e laranjal), uma parcela de sequeiro 
(para cultivo de milho e tremocilho, trigo, serradela e centeio) e uma parcela desti-
nada à plantação de vinha, a “cultura colonizadora por excelência”2.

Os assentamentos de Faias, Pegões Velhos e Vale da Judia são estruturados pelas 

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.16.
2 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.120.
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•44. CA de Pegões – *1 _ Núcleo de Faias. Planta 
1/25.000
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•45. Equipamentos na CA de Pegões: 
Capela Santo Isidro, escola e casa da 
professora - arq. Eugénio Corrêa, 1951 
-; escola primária de Faias e Centro de 
preparação profissional - arq. António 
Trigo, 1951 e 1953-; adega cooperativa 
- arq. Vasco Lobo, 1958

ribeiras existentes, ao longo das quais foram traçadas as estradas de penetração da 
Herdade. O núcleo de Figueiras é estruturado a partir de um sistema de rega artifi cial, 
que determina um traçado geométrico e regular das parcelas de regadio.

PPara além dos casais, a colónia integra um conjunto de equipamentos que se 
concentram em pontos notáveis da colónia – cruzamento das estradas de penetração 
da Herdade com a Estrada Nacional –.

Os primeiros espaços da assistência técnica foram instalados nos edifícios exis-
tentes no monte da Herdade. No início da década de 1950 foi criado o “Centro social 
das Faias”, do qual apenas se construiu a capela, escola primária, posto médico, 
hangar de máquinas e casa para assistente técnico; e o conjunto de Santo Isidro de 
Pegões, no Núcleo de Pegões Velhos, que integra igreja, escolas, casa do padre, casas 
das professoras e edifício das cooperativas. O Centro Industrial onde, no fi nal da 
década de 1950, foi construída a adega cooperativa está também localizado no núcleo 
de Pegões Velhos.

O primeiro projecto para a CA de Pegões, em 1942, no intuito de “evitar a mono-
tonia resultante da igualdade absoluta das construções”3 previa a adopção de quatro 
tipos de moradias. Os projectos (não construídos), relativamente semelhantes, 
apesar de muito marcados pela autonomia de cada um dos espaços de apoio agrícola, 
já denotavam alguma intervenção por parte de um arquitecto.

Entre 1948 e 1954 foram desenvolvidos três diferentes projectos para os casais 
da colónia. O primeiro, projectado antes de 1948, e construído no Núcleo das Faias, 
apesar de não identifi cada a autoria, é inegável que terá sido desenvolvido por um 
arquitecto, que cremos ter sido Eugénio Corrêa. À semelhança do projecto desen-
volvido para os casais da CA do Barroso, a opção pela concentração da habitação e 
dependências agrícolas num volume único constitui a premissa mais relevante do 
projecto, quer pela ruptura relativamente aos projectos anteriores, abandonando 
a conformação do pátio, quer pela introdução do tema do projecto-tipo regionali-
zado e de um sentido de representação e engrandecimento do edifício. O segundo 
casal, projectado pelo arquitecto António Trigo em 1949, e construído no núcleo de 
Pegões Velhos, corresponde genericamente ao redesenho do projecto anterior, redu-
zindo a área bruta do conjunto de 190 m2 para 157 m2. O terceiro projecto, construído 
nos núcleos de Figueiras e Vale da Judia, corresponde a uma adaptação do casal da 
Colónia Agrícola da Gafanha, desenvolvido pelo arquitecto Maurício Trindade Chagas 
em 1950.

A execução das obras da colónia foi iniciada em 1947. Os primeiros colonos 
foram admitidos em 1952.

O projecto de colonização previa, em 1942, a instalação de cerca de 2.500 
pessoas na colónia4.

3 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.69.
4 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.225.
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•46. CA de Pegões – *2 _ Núcleo de Pegões 
Velhos. Assentamento de Figueiras. Planta 
1/25.000
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•47. CA de Pegões – *3 _ Núcleo de Pegões 
Velhos. Planta 1/25.000
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•48. CA de Pegões. *1 _ Excerto da zona Sul do 
Núcleo de Faias. Planta 1/2.500
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•49. CA de Pegões. *2 _ Excerto da zona do 
Centro Social do Núcleo de Faias. Planta 1/2.500
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•50. CA de Pegões. Excerto do Núcleo de Figuei-
ras. Planta 1/2.500
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•51. CA de Pegões. *1 _ Excerto da zona Sudoeste 
do Núcleo de Pegões Velhos. Planta 1/2.500
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•52. CA de Pegões. *1 _ Excerto da zona do 
Conjunto de Santo Isidro do Núcleo de Pegões 
Velhos. Planta 1/2.500
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•53. CA de Pegões. *2 _ Excerto da zona indus-
trial do Núcleo de Pegões Velhos. Planta 1/2.500

•54. CA de Pegões. *3 _ Excerto da zona do Vale 
da Judia do Núcleo de Pegões Velhos. Planta 
1/2.500
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•55. Casais construídos na CA de Pegões: arq. 
Eugénio Corrêa [?], 1943-1947 [?]; arq. António 
Trigo, 1950; arq. Maurício Trindade Chagas, 1954. 
Fotografia
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•56.  Casal tipo construído no Núcleo de Faias 

da CA de Pegões. Arq. Eugénio Corrêa [?], 1943-

1947 [?]. Plantas cortes e alçados 1/250
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•57.  Casal tipo construído nos Núcleos de Faias 

e Pegões Velhos da CA de Pegões. Arq. António 

Trigo, 1950. Plantas cortes e alçados 1/250
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•58. Casal tipo construído no Núcleo de Figueiras 

e no Vale da Judia da CA de Pegões. Arq. Mau-

rício Trindade Chagas, 1954. Plantas cortes e 

alçados 1/250
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•59.  CA da Gafanha. Planta esquemá-

tica de localização
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Colónia Agrícola da Gafanha

Situada a Sul da Gafanha da Nazaré, entre a Gafanha da Encarnação e o Rio 
Boco, a Colónia Agrícola da Gafanha foi implantada em parte da Mata Nacional a 
Norte da estrada Ílhavo – Costa Nova, no concelho de Ílhavo.

O Plano geral de colonização do perímetro da Gafanha e o Projecto de coloni-
zação da Mata Nacional da Gafanha foram terminados em 1942 no intuito de trans-
formar solos arenosos em solos produtivos. A CA da Gafanha corresponde a um 
primeiro ensaio onde se pretendia “colher ensinamentos substanciais para as obras 
seguintes”1. 

Os casais agrícolas foram dimensionados com quatro hectares, prevendo a 
implantação de um hectare de sequeiro para cultivo de tremocilho, cevada, milho, 
fava e pasto, e três hectares de regadio para cultivo de batata, cebola, feijão, tremo-
cilho, milho, milharada e pasto2. 

A colónia é constituída por 75 casais, duas escolas primárias, duas residências de 
professoras, capela, posto médico social, escritórios e casa do guarda e dois edifícios 
pré-existentes transformados em casa do assistente técnico e assistência técnica. Na 
década de 1960 uma das habitações dos casais foi transformada em posto da Guarda 
Nacional Republicana.

O desejo de transformação do solo arenoso, levou a que não se considerassem 
os seus diferentes níveis de aptidão cultural (admitindo que as diferenças desapare-
ceriam no fi nal de 5 a 10 anos). Este facto permitiu um desenho legível do assenta-
mento, mais atento a outras questões que não só as agrológicas. O assentamento 
é organizado através de quatro “aceiros” implantados no sentido Nascente Poente, 
duas diagonais que partem dos edifícios existentes (Casa Branca e Casa da Remelha) 
nos topos Norte e se cruzam sensivelmente no centro da Colónia, o seu ponto mais 
elevado, onde está implantado o Centro Social, e uma “Alameda” que parte do Centro 
Social em direcção a Sul, prevendo a sua continuidade enquanto eixo central de estru-
turação dos futuros núcleos de colonização da Mata Nacional. 

Os espaços da colónia são também fortemente marcados pela presença contínua 
de cortinas de abrigo que delimitam as parcelas.

1 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. s/n.
2 JCI. Projecto de colonização da Mata Nacional da Gafanha. Lisboa, JCI., 1942. p.23.
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•60. CA da Gafanha. Planta 1/25.000
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•61. Equipamentos na CA da Gafanha: 
Capela - arq. Trindade Chagas, 1956 -, 
escola primária e posto médico social 
- arq. António Trigo, 1954

Os equipamentos, à excepção da capela - que decorre do desenho da capela da 
CA do Barroso -, foram projectados pelo arquitecto António Trigo em 1954. Concen-
tram-se no centro da colónia, onde existia uma duna alta, povoada de pinhal, mantida 
como logradouro comum no intuito de abastecer todos os casais de matos e lenhas.

Todo o conjunto do assentamento, assim como os logradouros dos casais, foram 
alvo de um projecto de enquadramento e ordenamento paisagístico, em 1956, desen-
volvido pelo arquitecto paisagista António Campello. 

O primeiro casal projectado para a colónia, em 1942, presumia que a construção 
fosse executada pelos colonos, e procurava reproduzir uma “habitação rural típica”. 
Os edifícios construídos foram projectados em 1950 pelo arquitecto Maurício Trindade 
Chagas. São compostos por dois volumes – habitação e dependências agrícolas – arti-
culados em “L”. Apesar de não existirem ligações internas entre os dois programas, 
nem partilharem espaços como o alpendre, os dois volumes são desenhados como 
um todo, sem que as diferenças de programa se expressem signifi cativamente. O 
pátio formado pelo edifício, por onde também se processa a entrada, volta-se para a 
via, estabelecendo uma relação de espelho com o casal implantado no lado oposto, 
permitindo fi xar uma unidade de vizinhança.

As obras de colonização foram iniciadas em 1947. A colónia entrou em activi-
dade em 1952 com a admissão dos primeiros colonos.

Em 1959, dos 75 casais construídos, registavam-se apenas 39 ocupados com um 
total de 233 habitantes (85 adultos e 148 crianças).

A segunda parte do projecto de colonização da Gafanha abrangendo os terrenos 
baldios e Mata Nacional compreendidos entre a estrada Ílhavo-Mota da Gafanha 
da Encarnação e o limite Sul do concelho de Cantanhede foi alvo de vários estudos. 
O insucesso económico da transformação dos solos arenosos em produtivos, invia-
bilizou a sua execução, resumindo-se a acção de colonização à instalação de uma 
unidade de exploração agro-pecuária experimental gerida directamente pela JCI.

O projecto de colonização desenvolvido por António Campello em 1954 previa 
a instalação de 451 casais agrícolas, com cerca de quatro hectares, organizados em 
três núcleos. Cada núcleo integrava vários “aldeamentos” estruturados em linha ao 
longo das estradas. Os equipamentos de apoio localizavam-se nos cruzamentos e em 
zonas de dunas mais elevadas.

Em 1957 é proposto para o núcleo dos baldios de Videira um “aldeamento 
concentrado”. O desenho do assentamento, assinado pelo arquitecto Vasco Lobo, 
estrutura os edifícios dos casais em banda e propõe um grande espaço central onde 
se implantam os equipamentos. Os edifícios dos casais são projectados pelo arqui-
tecto Henrique Taveira Soares. Apesar de manterem alguns elementos decorativos 
nos beirais e vãos que já não se encontravam nos restantes projectos desenvolvidos 
pela JCI para as colónias na década de 1950, é especialmente interessante o modo 
como a habitação é organizada em torno de um volume central que concentra as 
várias infra-estruturas – forno, cozinha, instalações sanitárias e arrumos –.
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•62. CA da Gafanha. Excerto da zona do Centro 
Social. Planta 1/2.500
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•63. CA da Gafanha. Excerto da zona dos aceiros 
a Nascente do Centro Social. Planta 1/2.500
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•64. Casal tipo construído na CA da Gafanha - 
arq. Maurício Trindade Chagas, 1950. Fotografia
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•65.  Casal tipo construído na CA da Gafanha. 

Arq. Maurício Trindade Chagas, 1950. Plantas 

cortes e alçados 1/250
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•66.  CA do Barroso. Planta esquemáti-

ca de localização
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A colónia Agrícola do Barroso foi implantada nos Baldios de Montalegre e 
Boticas, nas “Terras do Barroso”, planaltos envolvidos pelas serras do Gerês, Larouco, 
Leiranco, Alturas e Cabreira.

 O projecto de colonização foi desenvolvido entre 1943 e 1946 e organizado em 
três zonas: Baldios da freguesia de Chã; Baldios das freguesias de Morgade e Cervos, 
do concelho de Montalegre, e parte da freguesia de Beça, do concelho de Boticas; 
Baldios das freguesias de Montalegre, Padornelos, Meixedo e uma pequena área 
dos baldios de Pedroso. A distância entre terrenos determinou a estruturação da 
colónia em sete núcleos: Veiga de Montalegre (20 casais), Aldeia Nova do Barroso 
(45 casais), Creande (31 casais), S. Mateus (10 casais), Vidoeiro (9 casais), Fontão (6 
casais) e Pinhal Novo (10 casais). 

À excepção de Fontão e Pinhal Novo, cujos casais têm 24,5 hectares, dos quais 
15 com aptidão fl orestal, os casais dos restantes núcleos têm em média 16 hectares, 
dos quais seis com aptidão fl orestal. O projecto previa a cultura de batata, centeio e 
lameiro para a exploração de bovinos, complementado por ferrejo e milharada.

A escolha dos sítios para os assentamentos atendeu a uma série de premissas: 
o domínio da totalidade dos terrenos, procurando pontos centrais e controlando as 
distâncias máximas a percorrer nas tarefas do quotidiano; a distância às povoações 
vizinhas, em especial nos núcleos mais pequenos, que fi cariam dependentes dos equi-
pamentos existentes; a aptidão cultural dos terrenos, procurando por um lado que o 
assentamento não ocupasse áreas com elevada aptidão cultural, mas em simultâneo 
que fi casse próximo desses terrenos; a acessibilidade, quer através da proximidade a 
estradas existentes, quer através da construção de estradas que para além de servir 
os novos assentamentos constituíssem também uma mais-valia necessária às povo-
ações existentes; e por fi m, mas de importância fulcral, a atenção à topografi a, para 
garantir o abrigo dos ventos e a visibilidade sobre os terrenos, a escolha de sítios 
relativamente planos onde a necessidade de movimentações de terras seja reduzida 
e a escolha de lugares signifi cativos na leitura e interacção com a paisagem. •67. Colono no Barroso

Colónia Agrícola do Barroso
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No que respeita ao programa, é necessário destacar os assentamentos centrais 
e de maior dimensão, Aldeia Nova do Barroso e Creande, dos restantes, entendidos 
como satélites. O projecto inicial previa a construção de uma capela, escola e dois 
edifícios públicos não identifi cados na Aldeia Nova do Barroso, e um edifício para 
a assistência técnica, médica e social em Creande, junto da Estrada Nacional. No 
fi nal da década de 1940 o projecto foi alterado, concentrando a maioria dos equipa-
mentos (armazém, edifício da assistência social, escritórios da assistência técnica e 
pousada, e habitações para assistentes técnicos, regentes agrícolas e professoras) no 
Centro Social, um novo assentamento construído entre as duas aldeias. Na Aldeia 
Nova do Barroso para além dos casais foi apenas construída a capela e um armazém, 
transformados dois casais em habitações para a GNR e no fi nal da década de 1950 
transformado um casal em escola. Em Creande foi apenas construída a escola. Nos •68. “A região do Barroso e a zonas a 

Colonizar”
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•69. Equipamentos na CA do Barroso: 
capela e armazém na Aldeia Nova 
do Barroso, escola em Creande - arq. 
Trindade Chagas, 1951 -; escola, casa 
da professora e sala polivalente em 
Pinhal Novo; habitações para regentes 
agrícolas - arq. António Trigo, 1953

restantes assentamentos o projecto inicial não previa qualquer equipamento para 
além do chafariz – lavadouro, já que ao contrário do projecto para a Aldeia Nova do 
Barroso e Creande, não se previa abastecimento de água domiciliário. Em Fontão e 
Pinhal Novo, como os casais não incluíam forno de pão, foram construídos fornos 
colectivos. No fi nal da década de 1950, respondendo às solicitações dos colonos, na 
Aldeia da Veiga um casal foi transformado em escola e casa da professora, e em S. 
Mateus e Pinhal Novo foram construídos edifícios que reuniam escola, casa da profes-
sora e uma sala polivalente. 

Os assentamentos menores, à excepção do Fontão, são estruturados em torno 
de um espaço central agregador, de forma claramente legível, enquanto os assenta-
mentos maiores são organizados através de sistemas de ruas e travessas, procurando 
alguma monumentalidade. Em todos os assentamentos há uma escolha precisa do 
sítio do ponto de vista da topografi a, seleccionando, de uma forma genérica espaços 
côncavos nos vales ou pequenos outeiros. Quer nos espaços côncavos, quer nos 
outeiros, e em especial nos assentamentos menores, os edifícios são implantados 
perifericamente, procurando as áreas mais aplanadas ou com declives pouco acentu-
ados de forma a evitar a movimentação de terras. Não obstante o desenho dos assen-
tamentos decorrer de uma apropriação directa da topografi a, há uma contenção e 
procura de elementaridade nas formas dos conjuntos que lhes conferem uma legi-
bilidade e capacidade de inscrição forte no território, apesar das suas reduzidas 
dimensões.

Dos projectos iniciais, ainda que na maior parte dos casos não tenham sido cons-
truídos, interessa salientar a proposta, em todos os assentamentos de espaços de 
contemplação da paisagem – miradouros –.

O projecto dos casais desenvolvido para a CA do Barroso data de 1943, a autoria 
não é identifi cada, mas segundo o arquitecto José Luís Pinto Machado será do arqui-
tecto Eugénio Corrêa. À semelhança do projecto desenvolvido para os casais da 
de Pegões, a opção pela concentração da habitação e dependências agrícolas num 
volume único constitui a premissa mais relevante do projecto, quer pela ruptura rela-
tivamente aos projectos anteriores, quer pela introdução do tema do projecto-tipo 
regionalizado e de um sentido de representação e engrandecimento do edifício. O 
enraizamento da proposta na casa popular da região é neste projecto profundamente 
debatido, não só pela sua estrutura espacial como pela proposta, abandonada já após 
a construção de alguns casais, da cobertura em colmo.

Nos assentamentos de Fontão e Pinhal Novo os casais foram construídos 
segundo o projecto desenvolvido pelo arquitecto Maurício Trindade Chagas, em 1950, 
para a CA do Alvão.

A construção da colónia foi iniciada em 1947. Em 1951, ano em que o arquitecto 
Celestino de Castro desenha o mobiliário para os casais do Barroso, Alvão e Pegões, os 
casais da maioria dos núcleos da CA do Barroso estavam praticamente terminados. 

Dos 134 casais projectados foram construídos apenas 130. Em 1959 registavam-
-se 739 habitantes em 125 casais ocupados.
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•70. CA do Barroso. Núcleos da Chã - Aldeia 
Nova do Barroso - e de Creande. Planta 1/25.000

•71. CA do Barroso. Núcleos de S. Mateus e Vi-
doeiro. Planta 1/25.000
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•72. CA do Barroso. Núcleo da Veiga de Montale-
gre. Planta 1/25.000

•73. CA do Barroso. Núcleos de Fontão e Pinhal 
Novo. Planta 1/25.000
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•74. CA do Barroso. Assentamento da Aldeia 
Nova do Barroso. Planta 1/2.500
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•75. CA de Barroso. Assentamento de Creande. 
Planta 1/2.500•76. CA de Barroso. Centro Social. Planta 1/2.500
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•77. CA de Barroso. Assentamento do Vidoeiro. 
Planta 1/2.500
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•78. CA do Barroso. Assentamento de S. Mateus. 

Planta 1/2.500
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•79. CA do Barroso. Assentamento de Pinhal 

Novo. Planta 1/2.500
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•80. CA de Barroso. Assentamento do Fontão. 
Planta 1/2.500
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•81. CA do Barroso. Assentamento da Aldeia da 
Veiga. Planta 1/2.500

•82. Casal tipo construído na CA do Barroso.
Fotografia
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•83.  Casal tipo construído na CA do Barroso.

Arq. Eugénio Corrêa [?], 1943. Plantas cortes e 

alçados 1/250
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•84.  CA do Alvão. Planta esquemática 

de localização
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•85. Colonos do Alvão

Colónia Agrícola do Alvão

Situada na Serra do Alvão, no planalto entre o vale do rio Tâmega e o vale do 
rio Corgo, a Colónia Agrícola está localizada em terrenos baldios no concelho de 
Vila Pouca de Aguiar. É constituída por sete núcleos, cujos terrenos, na generalidade, 
acompanham o percurso do Rio Torno, e no seu conjunto são atravessados pela 
estrada Nacional EN206. 

O Projecto de colonização foi desenvolvido em 1945 e actualizado em 1948. 
Propunha a constituição de 24 casais agrícolas com uma média de 25 hectares, dos 
quais apenas três com aptidão agrícola. No plano de exploração dos casais, tal como 
no Barroso, previa a cultura do lameiro, da batata, de milho e de centeio, e o ferrejo 
e as palhas de milho como complemento do lameiro para a manutenção do gado. 

A opção pela implantação de um assentamento concentrado em cada um dos 
núcleos decorre da premissa de redução da distância entre os terrenos agrícolas, que 
se estendem em grande dispersão, e a casa.

A escolha dos sítios para os assentamentos é tendencialmente associada ao 
cruzamento de caminhos, estradas e ribeiras, a encostas de pequenas elevações e a 
zonas planas e rochosas.

Cada assentamento é constituído pelos casais, chafariz, tanque e forno colec-
tivo. Diferindo das restantes colónias da JCI, onde foram construídas instalações para 
o assistente técnico, na CA do Alvão este vivia numa casa arrendada. Dando resposta 
à pretensão dos colonos, em 1967, foi construída, ao abrigo do programa de Bem 
Estar Rural, uma pequena capela, desenhada pelo arquitecto J. Neves Oliveira, em 
honra de Santo Isidro, no local onde anteriormente já se realizava a festa em honra 
do Patrono da Lavoura.
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•86. CA do Alvão. Planta 1/25.000
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•87. Equipamentos na CA do Alvão: 
capela - arq. J. Neves de Oliveira, 1967 
-; forno comunitário do Núcleo VII

Apenas nos dois assentamentos implantados junto da Estrada 
Nacional existe a conformação de um espaço público, em torno do qual 
se implantam os casais. Nos casos restantes, os casais são estruturados 
em linha ao longo das vias. 

O projecto dos casais foi desenvolvido em 1950 pelo arquitecto 
Maurício Trindade Chagas. O projecto é claramente redesenhado a 
partir do casal projectado para a CA do Barroso, mantendo algumas 
das suas premissas: a organização do conjunto em torno do “alpendre”, 
a cozinha como elemento central e de distribuição de toda a habitação, 
e o recorte do volume com vários corpos. Difere na organização da habi-
tação num piso único e na redução da área bruta de 235 m2 (102 m2 da 
habitação) para 160 m2 (dos quais 77 m2 correspondem à habitação).

A admissão de colonos realizou-se nos anos de 1954 e 1955.
A 31 de Dezembro de 1959 registavam-se na CA do Alvão 175 

habitantes.
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Núcleo I Colonos de CimaNúcleo V Colonos do Carrazedo

Núcleo VI Colonos do Campo de Viação

Núcleo VII Colonos do Alvão
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•88. CA do Alvão. Assentamentos dos sete 
núcleos. Plantas 1/2.500

Núcleo II  Colonos da Parede Núcleo III Colonos de Baixo

Núcleo IV Colonos do Soutelo
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•89. Casal tipo construído na CA do Alvão e 
Núcleos de Pinhal Novo e Fontão da CA do 
Barroso. Arq. Maurício Trindade Chagas, 1950. 
Fotografia
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•90.  Casal tipo construído na CA do Alvão e 

Núcleos de Pinhal Novo e Fontão da CA do 

Barroso. Arq. Maurício Trindade Chagas, 1950. 

Plantas cortes e alçados 1/250
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•91.  CA da Boalhosa. Planta esque-

mática de localização
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Situada na Serra da Boalhosa, no Alto Minho, a Colónia Agrícola da Boalhosa 
estende-se, em terrenos baldios, pelos concelhos de Paredes de Coura, Monção e 
Arcos de Valdevez.

A delimitação da área baldia sofreu várias alterações que suscitaram o desen-
volvimento de vários projectos de colonização. O Estudo prévio aos baldios da Serra 
da Boalhosa, datado de 1939, dividia o baldio em três núcleos: Chã de Lamas, Chã 
do Real e Chã das Pipas. Em 1946, o projecto de Colonização da Serra da Boalhosa, 
numa área de 1 150 hectares previa a construção de 83 casais em quatro núcleos 
ou “assentos de lavoura”: Vascões, Concessão, Lameira do Real e Chã das Pipas. À 
excepção do “aldeamento” da Concessão, seriam todos “semi-aldeamentos” do tipo 
disperso. O projecto previa a construção edifícios para assistência técnica, médica e 
social num conjunto que serviria os quatro núcleos. O projecto do casal, desenhado 
pelo arquitecto Maurício Trindade Chagas, uma casa isolada sem dados específi cos 
de implantação, referia apenas que o terreno seria “bastante declivoso resultando 
por esse motivo uma solução em socalcos, tanto para o conjunto como para o casal”. 
No plano de exploração dos casais as culturas previstas eram: batata de semente 
certifi cada, batata de refugo, milho, feijão, centeio, feno de lameiro, ferrejo, azevém, 
giesta e mato.

Em 1951 é elaborado um novo Projecto de Colonização, a área destinada aos 
núcleos populacionais desce para cerca de 680 hectares, e o número de casais para 
68.

Na execução do projecto de colonização, em 1954, o plano de implantação dos 
casais agrícolas, considera apenas o núcleo de Vascões. O projecto desenvolvido para 
o aldeamento, ao contrário dos projectos anteriores, propõe um aldeamento do “tipo 
concentrado” no qual as casas, projecto do arquitecto Henrique Albino, são organi-
zadas em banda. O projecto não foi, no entanto, construído. Como o aldeamento 
projectado se implantava em terrenos do Concelho de Arcos de Valdevez e a grande 
maioria dos terrenos da colónia na freguesia de Vascões, do Concelho de Paredes de 
Coura, a Junta desta Freguesia expôs o caso à JCI, tendo sido estudado um novo local •92. Família de Marcelino Rodrigues 

Costa na CA da Boalhosa em 1969

Colónia Agrícola da Boalhosa
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•93. Equipamentos na CA da Boalho-
sa: escola - arq. António Trigo, 1957 
-: casa da professora - arq. José Luiz 
Pinto Machado, 1957 -

para o “assentamento”. Em 1956, o aldeamento é desenhado pelo Arquitecto António 
Trigo no lugar de Chã na Freguesia de Vascões.

Em 1958 é projectado, pelo arquitecto J. Neves Oliveira, o aldeamento do Núcleo 
da Lameira do Real. Propunha a construção de 20 casais em edifícios geminados, 
escola, escritórios, armazéns, garagens, capela e parque infantil. Em 1959 uma decisão 
do Supremo Tribunal reduz drasticamente a área baldia, invalida a sua execução e 
obriga a reequacionar o plano de culturas de toda a CA da Boalhosa. 

A “Revisão do plano de colonização do Centro da Boalhosa”, em 1964, reduz o 
número de casais para 24, e reorienta a exploração dos casais agrícolas no sentido 
da agro-pecuária. Os terrenos da Lameira do Real, onde é construído um estábulo, 
passam a integrar os casais do núcleo de Vascões e a sua exploração realizada em 
conjunto por meio de exploração em grupo. Em 1971 é constituída a “Sociedade dos 
Agricultores da Boalhosa, Lda.”, uma “agricultura de grupo” já com apenas 10 colonos.

O conjunto de terrenos do núcleo de Vascões estrutura-se a partir da estrada 
Vascões – Concessão, entre as Estradas Nacionais EN303 e EN301, e cujo traçado, tal 
como o da cortina fl orestal de abrigo do núcleo, coincide sensivelmente com a linha 
de festo da montanha Norte-Sul que delimita o concelho de Paredes de Coura.

O assentamento, concentrado, é constituído por 30 casas geminadas e respec-
tivas dependências agrícolas, escola, casa do professor, forno, e edifício da assistência 
técnica (armazém, escritório e casa do guarda). A capela e posto médico previstos 
não foram construídos.

Implantado numa encosta voltada a Sudoeste, entre dois ligeiros vales, o 
conjunto, desenhado pelo arquitecto António Trigo, de grande coesão formal, é 
composto por duas partes estruturadas a partir de um mesmo eixo central. Na parte 
mais elevada, organizam-se os equipamentos em torno da “praceta do Centro Social”. 
Na parte Sudoeste, os casais, geminados, são organizados em três arcos concêntricos, 
permitindo o acesso às parcelas pelos seus dois topos.

Os casais foram desenhados em 1956 pelo arquitecto José Luís Pinto Machado 
com uma grande contenção de áreas – 156 m2 de área bruta, dos quais 66 m2 

pertencem à habitação –. A habitação é organizada em dois pisos, voltada a Sul e 
envolvida pelas dependências agrícolas. À excepção das pocilgas, nitreira e espigueiro 
que constituem volumes autónomos da casa, o projecto integra todos os espaços 
num volume único, não revelando exteriormente o seu programa agrícola. O volume 
é estruturado através de um jogo de meios pisos que permite a leitura de um piso na 
rua a Nordeste e dois pisos a Sudoeste. Em 1960 foi desenvolvido pelos arquitectos 
António Trigo e José Luís Pinto Machado um projecto, não executado, para ampliação 
das dependências agrícolas dos casais.

As obras de execução da colónia foram iniciadas em 1955. Os casais encon-
travam-se já construídos em 1958 aquando da entrada dos colonos.

Em 1958 registavam-se 14 casais ocupados com um total de 70 habitantes. Em 
1973, dos 30 casais projectados, apenas 10 estavam ocupados.



176

•94. CA da Boalhosa. Núcleo de Chã das Pipas e 
Chã do Real. Planta 1/25.000

•95. CA da Boalhosa. Núcleo de Chã de Lamas - 
Vascões. Planta 1/25.000
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•96. CA da Boalhosa. Assentamento de Vascões. 
Planta 1/2.500

•97. Casal tipo construído na CA da Boalhosa. 
Arq. José Luiz Pinto Machado, 1956. Fotografia
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•98.  Casal tipo construído na CA da Boalhosa. 

Arq. José Luiz Pinto Machado, 1956. Plantas 

cortes e alçados 1/250
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Cada parcela de um casal agrícola integra a habitação e as dependências agrí-
colas – estábulo, pocilgas, silo, armazém, entre outros –. O programa dos casais sofre 
variações no que respeita à presença, na sua estrutura interna, de infra-estruturas de 
abastecimento de água e de fornos de pão, existindo casos em que estes programas 
são construídos enquanto equipamentos colectivos.

Os ensaios de colonização efectuados, além de fi xarem os rurais à terra, 
tornam-os mais aptos, mais esclarecidos, mais efi cientes como empresários 
agrícolas, mercê da assistência técnica, que lhes é prestada, e do contacto 
com novas e promissoras realizações nos domínios da agricultura. Por outro 
lado, fornecem aos próprios técnicos um cabedal de experimentação do 
maior interesse, no encontro de soluções para os casos a encarar o futuro. 
A assistência social, a formação moral e religiosa, o ensino e preparação 
profi ssional da juventude, encontram-se também no âmbito das iniciativas 
da Junta, nos centros de colonização. A organização de cooperativas é esti-
mulada e auxiliada. Não são esquecidas, igualmente, a formação doméstica 
e outras formas de valorização da presença da mulher na lavoura e no lar.1 
JCI

A acção de colonização da JCI no âmbito das Colónias Agrícolas, não se restringe 
à constituição de casais agrícolas e ao controlo e acompanhamento da produção agrí-
cola associada, envolve também uma acção de educação e transformação dos hábitos 
do colono, no “sentido de o transformar num homem ideal do Estado Novo”2; acção 
que se estrutura através de assistência técnica, social, escolar, religiosa e médica.

1 JCI. Junta de Colonização Interna. Exposição comemorativa do XXV aniversário [folheto]. Lisboa, JCI, 1962. 

2 Sara Pereira, na sua Tese de Mestrado procura “identificar as características do regime salazarista que 

foram impostas ao colono” através de cada uma das vertentes da assistência prestada pela JCI na 

Colónia de Pegões no "sentido de o transformar num homem ideal do estado novo”. in PEREIRA, Sara 

Alexandra M. P. C.. A Colonização Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia agrícola de Pegões. 

Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em História Local e 

Regional]. p.1.

 Esta vocação, das colónias servirem de “espaços moralizantes” e de “laboratórios sociais”, é também 

referida por Monclús e Oyón relativamente aos pueblos espanhóis.*

 * MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José Luis. Historia y evolución de la colonización agraria en España. 

Volumen I – Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural. Madrid, MAPA, MAP, MOPU, 1988. p.219.

casais agrícolas

assistência

1.2.1 
O Programa dos assentamentos 
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A relação entre a Junta de Colonização Interna e a Igreja Católica é analisada por 
Fernando Oliveira Baptista3 e Sara Pereira4, que referem a proximidade ideológica das 
duas instituições na defesa da propriedade familiar, nos valores da terra e da família, 
e na importância atribuída à necessidade de os agricultores serem instruídos, conti-
nuamente actualizados e tecnicamente assistidos na sua profi ssão. Oliveira Baptista, 
para sublinhar o modo como o Estado procurou legitimar na doutrina social católica 
o seu projecto de colonização, refere o facto de que “[…] o relatório do Secretário de 
Estado da Agricultura que devia acompanhar a proposta de lei sobre o regime jurídico 
da colonização interna e no ponto dedicado aos princípios doutrinários que informam 
a proposta, cita-se, em cinco páginas, sete vezes o Papa Pio XII, cinco o Papa João XXIII 
e três a Secretaria de Estado do Vaticano.” 5

Sara Pereira, no seu estudo sobre a CA de Pegões, regista um conjunto de hábitos, 
a partir de relatos dos colonos, sobre a assistência religiosa na Colónia:

Era uma das exigências que o proprietário de cada parcela fosse casado 
e pretendesse constituir uma família. Os casamentos eram realizados na 
igreja da colónia e abençoados pelo regente agrícola e sua esposa, que eram 
os padrinhos de todos os noivos. Os colonos eram assim incentivados a 
casar, mesmo os mais idosos, chegando a casarem vários casais no mesmo 
dia, realizando uma festa em grupo. […] Quando os fi lhos nasciam, o 
baptismo era celebrado na igreja da colónia, para o qual também se reali-
zava uma grande festa. Baptizavam-se em conjunto várias crianças, após 
terem tido aulas de catequese, sendo igualmente os regentes agrícolas 
padrinhos de todos os baptizados.[…] O colonato em si era visto como uma 
grande família, […] todas as festas familiares, como o Natal ou a Páscoa, 
eram realizadas em conjunto na sede do colonato […].6 

Sara Pereira

À excepção da CA dos Milagres, em todas as colónias foi considerada a cons-
trução de pelo menos um edifício destinado à assistência religiosa7.

Na CA do Alvão, o projecto inicial não previa a construção de qualquer equipa-
mento, facto justifi cado pela proximidade aos assentamentos existentes. A capela 

3 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.33-34.

4 PEREIRA, Sara Alexandra M. P. C.. A Colonização Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia 

agrícola de Pegões. Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em 

História Local e Regional]. p.45.

5 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Op. cit. p.33-34.

6 PEREIRA, Sara Alexandra M. P. C.. Op. cit. p.106-107.

7 Na CA de Pegões, onde a instalação da colónia levou à criação de uma nova freguesia e de uma nova 

paróquia – Santo Isidro de Pegões –, foi construída uma igreja e casa do padre no núcleo de Pegões 

Velhos, e uma capela no núcleo de Faias. Nas restantes colónias foi construída uma capela nos assenta-

mentos de maior dimensão.

 Na CA da Boalhosa apesar de projectada em 1960, a capela não chegou a ser construída, o que levou à 

construção, em 1964 do “Nicho de N. Sra. dos Caminhos”, junto à casa da Professora.

 Na CA de Martim Rei, para além da capela existe também um cruzeiro, a 1.700 metros desta, e um 

“Nicho de Nossa Senhora” junto à Estrada Regional.

assistência religiosa
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em honra de Santo Isidro foi construída apenas em 1962, a pedido dos colonos, num 
lugar ermo, onde anteriormente já se realizava a festa anual em honra do Patrono 
da Lavoura. 

À semelhança da CA do Alvão, também nos assentamentos menores da CA 
do Barroso não foi previsto inicialmente qualquer edifício para o culto religioso. No 
entanto, depois de 1961, em Pinhal Novo foi construído um edifício que integra escola, 
casa da professora e uma sala onde poderiam funcionar diversas actividades entre as 
quais serviços religiosos.

Nas colónias de maior dimensão – CA do Barroso e CA de Pegões – foram 
também construídos cemitérios. 

A assistência médica aos colonos era exercida por um médico – no caso da CA 
do Barroso privativo da colónia8 e na CA de Pegões privativo e a residir numa da 
residências para funcionários9 – que prestava assistência no posto médico10, reali-
zava visitas semanais aos assentamentos onde também efectuava consultas direc-
tamente nos casais11, e organizava outras actividades como a “inspecção médica às 
120 crianças que tomaram parte na colónia balnear da Costa da Caparica; curso de 
primeiros socorros […]; cursos sobre puericultura, higiene, profi laxia de abortos e 
ensinamentos pré e pós-natal […].”12. Os encargos desta assistência eram suportados 
em parte pelos colonos mediante o pagamento de uma avença13. [•99]

À excepção da CA da Boalhosa e CA do Alvão, em todas as colónias foi cons-
truído, ou integrado no edifício da assistência técnica [CA de Martim Rei] um posto 
médico-social. Na CA da Boalhosa o posto médico terá funcionado no edifício de um 
casal desocupado. Apesar de existirem algumas variações, na generalidade o posto 
médico era constituído pelo consultório médico, sala de espera, sala de enfermagem, 
farmácia e instalações sanitárias.

8 JCI. Relatório das actividades da JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p.47-48.

9 LOBÃO, António José Cortez de. A exploração familiar na região de Pegões: plioceno ao Sul do Tejo. Lisboa, 

JCI, 1958. p.7.

10 “[…] consultas, partos, vacinações, injecções, pensos e tratamentos vários […].” in JCI. Relatório das 

actividades da JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p.89.

11 JCI. Op. cit. p.65-66.

 “Foram gastos 5 329$10 no funcionamento do posto médico.”in JCI. Op. cit. p. 70.

12 JCI. Op. cit. p.89.

13 JCI. Op. cit. p.56.

 JCI. Op. cit. p.47-48.

assistência médica
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Há a salientar que o nível sanitário tem 
melhorado por todas as colónias, duma maneira 
geral, em funções de progressiva adaptação, 
e do maior desafogo económico. […] Conti-
nuam a ser as doenças gastro-intestinais e os 
acidentes de trabalho as grandes causas do 
trabalho médico durante o verão; e as afecções 
bronco-pulmonares predominantes no inverno. 
Em todas as épocas, os partos constituem, com 
as complicações inerentes e doenças derivadas 
dos mesmos, uma das maiores preocupações 
da Assistência técnica. A fl agrante melhoria de 
alimentação e vestuário, aliadas a uma rela-
tiva elevação da higiene geral tem diminuindo 
os casos de carência e desequilíbrio nutritivo, 
nomeadamente nas crianças as avitaminoses. 
É de notar que se trata duma assistência desti-
nada a gente nova com elevado grau de vitali-
dade, pelo que pudemos registar um diminuto 
número de óbitos, escassíssimos numa Assis-
tência de cinco anos, quase todos referentes 
a lactentes ou crianças da primeira infância; 
registamos dois óbitos em adultos, duas 
colonas tuberculosas, devidamente assistidas 
em Sanatórios. Todavia tem-se executado no 
meio de bastantes difi culdades: – considerando 
em primeiro lugar as relações médico-doente, 
verifi cando-se a mesma tendência caprichosa 
do colono, que, ou é negligente na doença, espe-
cialmente no seu aspecto preventivo, ou é extra-
vagante e exorbitante nas situações julgadas 
de urgência. A este respeito, é de salientar a 
índole irreverente e orgulhosa do nosso colono, 
aliada à noção de que paga uma avença anual 

de 150$00 que lhe confere os direitos sem qual-
quer dever. O à vontade com que chamam o 
médico a casa em plena deambulação e às vezes 
em pleno trabalho, denuncia a hipertrofi a de 
direitos, o comodismo e a deserção da consulta 
no Posto Médico do Centro. O facto tem raízes 
na maneira como se prodigalizou a Assistência 
inicial nas colónias, podo-lhes tudo à porta, 
médico e remédios. O problema dos medica-
mentos continua sendo a grande difi culdade 
da assistência; favorecidos com muitos medi-
camentos gratuitos, ou levantados a crédito 
indefi nido nas farmácias de Montalegre, o 
colono deu-se ao comodismo de se dispensar de 
preocupações com a doença na altura própria, 
o médico e os remédios aparecerão e, certo 
disso, não faz a mínima previdência económica 
e manda vir medicamentos que, pelo primeiro 
carro, vai à vila. O pagamento se verá depois... 
porque acalenta em si uma culposa confusão 
– a de que a Assistência médica envolva a medi-
cação gratuita.1 

Américo José Canedo, Médico

1 JCI. Colónia Agrícola do Barroso: relatório da acti-

vidade da Colónia. Assistência médica. Lisboa, JCI, 

1958. p.1-2.
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•99.   Assistência médica nas Colónias 

Agrícolas
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•100.   Aula de bordados sob o mira-

douro da CA Martim Rei

•101.  Aula de costura.

•102. Sala de televisão na CA Pegões

•103.   “1958, colónia balnear das crian-

ças da colónia de Pegões na praia da 

Barra (Aveiro) ”
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 Os serviços de assistência social privativos [CA da Gafanha] desenvolveram 
uma grande actividade em todos os seus ramos, tendo ainda colaborado 
com a obra das Mães pela Educação Nacional que, no posto social da 
colónia, realizou cursos de formação familiar, englobando conhecimentos 
de culinária, higiene, bordados, costura, trabalhos manuais, etc. Os cursos 
foram frequentados pelas fi lhas dos colonos, e também por rapariga das 
povoações limítrofes.14 JCI

Na colónia, o centro social funcionava como uma Casa do Povo, sendo o 
ponto de encontro de todos os trabalhadores da colónia e restante pessoal 
dirigente, que se reuniam para festejarem e tratarem de todos os assuntos 
referentes ao colonato. Era a partir do centro social que se levava a cabo 
toda a assistência ao colono e a sua família.15 
Sara Pereira

A assistência social prestada nas colónias agrícolas era estruturada em duas 
vertentes, o “ensino doméstico” e as “reuniões culturais” 16. O ensino doméstico 
envolvia ensinamentos de “economia doméstica, adorno e higiene do lar”, “culinária, 
corte, costura, bordados, rudimentos de enfermagem, cânticos, danças regionais e 
actividades de artesanato tais como, tecelagem, malhas, modelação, cartonagem, 
trabalhos de verga, vime e ráfi a, etc.”17. A higiene do lar era tema não só dos ensi-
namentos no posto social, como também de um controlo da sua aprendizagem e 
aplicação prática continuada nas casas dos colonos, que regularmente eram inspec-
cionados. [•100 a •103]

Existentes em todas as colónias, à excepção da CA da Boalhosa e CA do Alvão, os 
espaços de apoio social surgem integrados num edifício apelidado de posto médico-
-social. Na generalidade são espaços compostos por duas áreas, uma dedicada ao 
ensino doméstico, que integrava uma sala de trabalho, biblioteca e cozinha, e outra 
para “conferências e projecções cinematográfi cas” 18.

14 JCI. Op. cit. p.55.

15 PEREIRA, Sara Alexandra M. P. C.. A Colonização Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia 

agrícola de Pegões. Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em 

História Local e Regional]. p.149.

16 JCI. Posto médico-social na Colónia Agrícola de Pegões, Faias: projecto. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

17 JCI. Relatório das actividades da JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p.87-88.

18 JCI. Construção de um posto médico-social na Colónia Agrícola de Martim Rei, Sabugal. Projecto. Lisboa, 

JCI, 1944. p.1.

assistência social
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Praticamente todos os dias vinham as 
esposas dos engenheiros, visitarem a nossa 
casa e se esta estivesse suja e sem condições, 
mandavam-nos embora. Nos dias de muito 
trabalho na lavra, chegávamos a comer e a 
dormir no campo, debaixo de um pinheiro, para 
não desarrumarmos ou sujarmos a casa, já 
que não tínhamos tempo para as actividades 
domésticas. Se não tivéssemos a casa asseada e 
os animais bem tratados, mandavam-nos logo 
embora. Isto foi assim, até termos a posse defi -
nitiva do casal1 

Colona de Pegões

Por outro lado, acção da Assistência 
também tem rendido bem, na melhoria da 
higiene pessoal e caseira, embelezamento 
de casais e pátios, incremento de plantação 
de árvores, desenvolvimento do espírito de 
economia, etc., etc. O estado sanitário desta 
população tem sido francamente bom.2 JCI

1 PEREIRA, Sara Alexandra M. P. C.. A Colonização 

Interna durante o Estado Novo. O exemplo da 

colónia agrícola de Pegões. Lisboa, Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese 

de Mestrado em História Local e Regional]. 

p.75 – Testemunho oral da Srª. Custódia Vilela, 

26/10/2004.

2 JCI. Relatório dos trabalhos executados nas colónias 

agrícolas. 1943. Lisboa, JCI, 1943. p.25-26.

Alguma coisa de útil e bom se conseguiu 
com assistência domiciliária levada a efeito 
durante o ano, mas fi cou muito aquém do que 
seria racional exigir. Essa assistência incidiu 
quase somente sobre o asseio das casas e das 
pessoas, e ainda sobre o arranjo das habitações, 
dando uma certa arrumação aos artigos domés-
ticos, que estavam sempre em desalinho.

A maioria dos colonos corresponderam 
inteiramente, facto que V. Exª. pessoalmente 
constatou, mas outros houve que cederam com 
muita difi culdade e não inteiramente. A falta de 
asseio está de tal maneira enraizada na maneira 
de ser desta gente, que é difícil convencê-los 
do erro em que vivem. Chegam até a ter receio 
e vergonha que os vizinhos se riam deles pelo 
facto de se tornarem mais limpos! Criar-lhes 
novos hábitos não é matéria fácil.

Na limpeza das casas conseguiu-se dar 
um passo em frente, mas no asseio das pessoas 
propriamente ditas, pouco se adiantou, mas 
alguma coisa se conseguiu.

A modifi cação que se propõe fazer, tem 
de ser lenta e sem exigências férreas, de modo 
a dar-lhes a perceber que são eles a querer 
e não nós a exigir. O contrário teria efeitos 
contraproducentes.3 

José Oliveira

3 OLIVEIRA, José António Carvalho. Colónia Agrícola 

do Alvão: relatório do assistente técnico. 1956. 1959. 

Lisboa, JCI, 1959. p 8.
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•104.   “Assistência social nas colónias; 

Educação primária”.
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Na primeira metade da década de 1940, na CA de Martim Rei e na Aldeia Nova do 
Barroso, os projectos dos assentamentos previam a construção da “escola primária” 
segundo os projectos-tipo regionalizados desenvolvidos pela DGEMN, em ambos 
os casos era indicada a “escola tipo rural de uma sala” desenhada pelo arquitecto 
Rogério de Azevedo19.

Na década de 1950, as escolas previstas são já projectadas pela JCI, existindo 
casos de escolas organizadas num edifício com uma sala – mista – (CA da Boalhosa), 
duas salas com funcionamento independente (CA do Barroso, Faias e Figueiras – CA 
de Pegões), e em dois edifícios independentes com apenas uma sala (Pegões Velhos 
e na CA da Gafanha).

Os meninos e as meninas tinham uma educação diferenciada e aprendiam 
separados, eles com um professor e elas com uma professora, que no núcleo 
de Faias era a esposa do regente agrícola. Os fi lhos dos colonos recebiam 
uma educação prática, que os preparasse para a vida de futuros trabalha-
dores agrícolas e no caso das meninas complementava-se com a aprendi-
zagem das lides domésticas que as tornariam boas donas de casa e mães 
exemplares20 
Sara Pereira

À excepção de Martim Rei, em todas as colónias em que foram construídas 
escolas, existiam também uma ou duas “casas para professoras”, dependendo do 
número de salas existentes.

[…] a existência da escola no núcleo facilita grandemente a vida do casal 
pois os garotos após as aulas podem ajudar os pais em pequenos trabalhos. 
Em virtude do clima tornou-se impossível a obrigatoriedade do ensino pois 
que a distância a percorrer é grande (3,5 Km) e não podemos exigir que 
as crianças de tenra idade as percorram sujeitas a ventos, chuvas e neves 
[Aldeia da Veiga]. Além das razões apontadas é sobejamente conhecido de 
todos a acção benéfi ca da escola no agregado familiar. Uma vez que existem 
casas vagas, e a exemplo do que foi feito no núcleo de Aldeia Nova ousamos 
sugerir que fosse adaptado um casal a escola por ser muito menos dispen-
dioso. 21 JCI

No fi nal da década de 1950 e início da década de 1960, na CA do Barroso, o 
elevado número de crianças a viver nos assentamentos da colónia e a pressão por 
parte dos colonos, levou à reavaliação do número de escolas necessárias. Foram 
adaptados casais a escola [Aldeia Nova do Barroso] ou a escola e casa da professora 
[Aldeia da Veiga e Pinhal Novo], e construídos novos edifícios que integram escola, 

19 BEJA, Filomena [et al.]. Muitos anos de escolas: edifícios para o ensino infantil e primário até 1941. Lisboa, 

Direcção-Geral dos Equipamentos Educativos, 1987. p.234. 

 Os projectos-tipo regionalizados foram aprovados pelo Engenheiro Duarte Pacheco em 1935. p.199.

20 PEREIRA, Sara Alexandra M. P. C.. A Colonização Interna durante o Estado Novo. O exemplo da colónia 

agrícola de Pegões. Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em 

História Local e Regional]. p.125,

21 JCI. Colónia Agrícola do Barroso: relatório da actividade da Colónia. Núcleo da Aldeia da Veiga. Lisboa, JCI, 

1958. p.4.

assistência social – escolar
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casa da professora e sala polifuncional [S. Mateus]. 
Para além do ensino primário, na CA de Pegões foi construído em 1953 um 

Centro de Preparação Profi ssional e equacionada a construção de uma creche, para a 
qual o arquitecto Celestino de Castro chegou a elaborar um anteprojecto.

Procura-se com esta actividade assistencial transformar os trabalhadores 
rurais e suas famílias em pequenos proprietários, progressivos e conscientes 
da sua nova posição de empresários agrícolas. O resultado alcançado cons-
titui um êxito que se concretiza pelo maior apego à terra, pelo aumento 
das produções unitárias, as quais resultam da intensifi cação cultural e de 
uma técnica mais evoluída. São também evidentes os resultados obtidos no 
aspecto social, constituindo estes centros de colonização exemplo para as 
populações limítrofes que, em grande parte, benefi ciam da assistência pres-
tada pela Junta.22 

JCI

O processo de constituição dos casais agrícolas era estruturado em várias fases 
de modo a verifi car e garantir a aptidão dos colonos. O processo iniciava-se com a 
divulgação da pretensão colonizadora do Estado através de editais colocados na vizi-
nhança da Colónia e em anúncios em jornais. O perfi l exigido aos candidatos, apesar 
de ter sofrido alterações ao longo dos tempos23, genericamente sublinhava a necessi-
dade de ser do sexo masculino, robusto, português, chefe de família, ter menos de 30 
anos, ser trabalhador rural ou pequeno agricultor, não possuir bens sufi cientes para 
as necessidades do agregado familiar, ter reconhecida seriedade, amor ao trabalho e à 
família, ter cumprido os deveres militares, repudiar as doutrinas comunistas e aceitar 
a Constituição e a ordem social estabelecida. 24

A entrada para o casal era realizada através de um período de 3 a 5 anos de 
experiência – fruição provisória –, no qual o colono deveria seguir as indicações da 
assistência técnica no que se refere quer aos trabalhos agrícolas quer aos trabalhos 
domésticos e à sua conduta familiar. No fi nal desse período, a JCI avaliava a aptidão 
do colono para assumir a exploração do casal, passando ao regime de fruição defi -
nitiva, regime em que se mantinha a mesma relação com a assistência. No fi nal do 
período, em geral de 30 anos, de pagamento de todas as anuidades de amortização 
do preço do casal e dos empréstimos concedidos, era passado o alvará de propriedade 
defi nitiva, constituída em casal de família.

Ao longo de todo este percurso, a JCI prestava assistência técnica aos colonos, 
orientando a natureza e procedimentos das culturas, gerindo parques de material 
agrícola, e realizando “a superintendência nas relações fi nanceiras dos colonos com 
a Junta de Colonização Interna – […] regular a distribuição dos créditos, fi scalizar a 

22 JCI. Relatório das actividades da JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p. 87.

23 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna (1936-1974). Análise do perfil do colono-

-tipo. Lisboa, Centro de Economia Agrária e Sociologia Rural, Universidade Técnica de Lisboa, 1982.

24 Idem. p.17.

 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.182-183.

assistência técnica
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•106.   “Distribuição de prémios aos 

Colonos”

•105. “Lições de técnica agrícola aos 

colonos”.
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sua aplicação, promover a cobrança das importâncias das amortizações e juros, zelar 
pela manutenção dos bens entregues aos colonos e que garantam créditos e manter 
em dia as cadernetas e contas correntes de cada colono, […] centralizar as requisições 
de compra de géneros necessários à produção e orientar os colonos na venda dos 
produtos, ou mesmo promovê-la, quando julgue conveniente […] ”25 . Num segundo 
momento promovia a constituição de organismos cooperativos para a “compra e 
venda de produtos agrícolas, máquinas, viti-vinícola, produtos leiteiros, gado e irri-
gação” assim como de “cooperativas de consumo”26. 

 […] ao técnico assistente, propulsor directo desta transformação cultural 
da terra e da psicologia do colono, terá que exigir-se, além das qualidades 
dum bom profi ssional, a formação mental indispensável para compreender e 
dar execução ao critério de assistência concebido e determinado pela Junta. 
A sua acção múltipla e persistente determina a necessidade de o manter em 
íntimo e amigo contacto com cada um dos colonos, pelo que deverá viver 
na própria Colónia, consideração que levou a Junta a pensar no seu aloja-
mento.27 JCI

A estrutura base edifi cada da assistência técnica corresponde à casa do assis-
tente técnico, primeiro elemento estabelecido em cada colónia, seja num edifício 
alugado [CA do Alvão], através da recuperação de estruturas existentes [edifícios da 
Herdade de Pegões, Casa Branca e Casa da Remelha na Gafanha, CA dos Milagres], 
ou de novas construções. Os escritórios que numa primeira fase são integrados na 
habitação do assistente técnico [CA do Barroso], passam num segundo período, a 
estar associados à casa do guarda e armazéns [CA do Barroso, CA da Gafanha e CA 
da Boalhosa]. Nas colónias de maior dimensão [CA do Barroso e CA de Pegões], e 
à semelhança, por exemplo, dos assentamentos que no mesmo período estavam a 
ser contruídos para as hidroeléctricas do Cávado, foram construídas pousadas para 
acolher esporadicamente técnicos superiores.

Para além das estruturas de armazenamento de produtos e maquinaria agrícola, 
cujo número e dimensão corresponde naturalmente à dimensão da colónia, em cada 
Colónia são construídas estruturas que respondem especifi camente à natureza da 
sua exploração agrícola e pecuária – adega, ovil e queijaria [CA de Martim Rei e CA 
de Pegões], instalações pecuárias [CA da Gafanha, CA da Boalhosa e CA de Pegões] e 
galinheiros [CA de Martim Rei e CA da Gafanha]. A CA de Pegões é a Colónia Agrícola 
onde houve uma maior diversifi cação de instalações associadas à assistência técnica, 
consequência quer da sua dimensão e maior longevidade de investimento28, quer da 
existência do conjunto de edifícios existentes na Herdade de Pegões, que ao longo do 
tempo foram sendo intervencionados para responder às mais diversas necessidades. 

25 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.184.

26 LOBAO, António José Cortez de. A exploração familiar na região de Pegões: plioceno ao Sul do Tejo. Lisboa, 

JCI, 1958. p.17.

27 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.184.

28 Todas as restantes colónias foram alvo de problemas que inviabilizaram ou refrearam o investimento 

continuado da JCI
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Do ponto de vista das cooperativas de consumo apenas a CA de Pegões foi alvo 
de projectos. Existem duas propostas de zonas comerciais para o núcleo das Faias, e 
foi construído no núcleo de Pegões Velhos um edifício que integrava um conjunto de 
lojas e duas habitações para os encarregados das mesmas.

Sem que pareça existir uma relação directa com a vida da Colónia, mas apenas 
uma optimização dos recursos existentes na região, alguns casais na Aldeia Nova do 
Barroso e na CA da Gafanha foram transformados em quartel da Guarda Nacional 
Republicana e em residências para os seus “praças”. 

O forno colectivo, o chafariz, o bebedouro e o lavadouro constituem também, 
programas que integram o desenho dos espaços públicos do assentamento.

Nos assentamentos dispersos o abastecimento de água era feito através de 
poços individuais ou que serviam conjuntos de casais, e nos assentamentos concen-
trados através de fontenários. A excepção ocorre apenas nos assentamentos de 
maior dimensão da CA do Barroso, nos centros sociais e na CA da Boalhosa, onde 
o abastecimento é domiciliário e existe também uma rede de combate a incêndios. 

Na CA do Barroso a diferenciação entre assentamentos para a consideração de 
instalação de abastecimento domiciliário de água é justifi cada pelo maior ou menor 
número de casais e pela presença de outros edifícios:

Está previsto um sistema de abastecimento de água […] às 55 casas que 
constituem a aldeia [Aldeia Nova do barroso], à capela, à escola e ainda a 
um chafariz-bebedouro.29 JCI
 O projecto [S. Mateus] não prevê o abastecimento domiciliário de água, por 
considerar que se não justifi ca neste aldeamento pelo número restrito de 
casais.30 JCI

Não parece tratar-se de um critério de economia, aliás na aldeia de Vascões da 
CA da Boalhosa – o último assentamento a ser construído – o abastecimento domi-
ciliário é adoptado por se constatar que “o seu custo nos parece pouco superior ao 
que seria se se adoptasse a distribuição por fontenários”31. Parece-nos antes tratar-se 
de um critério de hierarquização dos habitantes, ou seja, considerar que se trata de 
uma condição de habitabilidade apenas necessária na presença dos habitantes que 
não os colonos, ou seja os técnicos, justifi cando-se assim o abastecimento de água 
nos centros sociais e assentamentos onde inicialmente se tinha previsto a presença 
de equipamentos e habitações para técnicos.

Do ponto de vista das redes de electricidade, de um modo global, a instalação 
nas colónias agrícolas foi realizada aquando da infra-estruturação da região onde 
se implantam. Existindo, no entanto, casos em que a rede de abastecimento do 

29 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.60.

30 Idem. p.54.

31 CARVALHO JÚNIOR, João. Relatório da actividade desenvolvida na colónia agrícola da Boalhosa (Núcleo de 

Vascões) no ano de 1955 e plano dos trabalhos a realizar no ano de 1956. Lisboa, JCI, 1956. p.42.

infra-estruturas de abastecimento 
de água
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assentamento foi projectada pela JCI, como é o caso da CA da Gafanha em 1956 32, e 
na CA do Alvão em que são os próprios colonos, em 1959,  “a pensar na electrifi cação 
do seu núcleo, adquirindo por conta própria o respectivo material”33. 

Na CA de Pegões a questão do abastecimento de energia eléctrica é colocado 
desde o primeiro projecto de colonização, em 1942, a partir da análise de custos 
comparados sobre a elevação de água para rega; estudos que para além da questão 
económica teciam também considerações sobre “as possibilidades do aproveita-
mento para outros fi ns de comprovada utilidade e interesses sob o ponto de vista 
de colonização, pois visam tornar mais humana a vida no nosso meio rural.”34 Em 
1948, aquando do início da construção da colónia foi desenvolvido um estudo sobre 
o “custo do kW/h fornecido por central privativa”35. O projecto de electrifi cação foi 
desenvolvido entre 1951 e 195336, e alargado a todas as habitações e arruamentos em 
196137.

32 JCI. Instalação de distribuição de energia eléctrica na Colónia Agrícola da Gafanha da Nazaré em Aveiro. 

Lisboa, JCI, 1956.

33 OLIVEIRA, José António Carvalho. Colónia Agrícola do Alvão: relatório do assistente técnico. 1956. 1959. 

Lisboa, JCI, 1959. p.6.

34 “Contam-se como possíveis aqui, entre outros, os seguintes aproveitamentos da electricidade: ilumi-

nação das casas da antiga e futura colónias, iluminação dos edifícios sociais e dos núcleos de aldea-

mento, fornecimento de energia às adegas, etc., para os quais não seria defensável a construção de 

central privativa. Em consequência do que ficou exposto, não se hesitou em prover neste projecto o 

fornecimento de energia eléctrica à Colónia de Pegões [...]” in JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.66.

35 JCI. Herdade de Pegões Velhos: estudo do custo do kW fornecido por central privativa. Lisboa, JCI, 1948. 

36 GOMES, João Hermínio Machado. Electrificação da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1951-1953. 

37 SANFINS, Sebastião Alves. Projecto da electrificação da Herdade de Pegões: habitações e arruamentos. 

Lisboa, JCI, 1961. p.1.
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Do ponto de vista da política agrária, o período em que as colónias agrícolas da 
JCI foram projectadas e construídas é considerado globalmente como um momento 
único, identifi cado por Fernando Oliveira Baptista como a fase da “política de colo-
nização interna preocupada com a pequena exploração familiar”1. No entanto, do 
ponto de vista disciplinar da arquitectura, a consideração de um momento único 
parece-nos demasiado redutora, não nos permitindo compreender as variações que 
o objecto denota.

Ao estudar a urbanística do século XX compreende-se que a sua divisão em 
períodos é independente da divisão dos períodos da política, mas compre-
ende-se também que tem de considerar dois fenómenos distintos: por um 
lado a urbanística como é praticada, por outro a urbanística como é teori-
zada. […] O critério desta periodização é o do lugar da intervenção.2 
Andre Corboz

A constituição e confi guração do conjunto de colónias agrícolas construídas 
pela JCI, e de cada uma em particular, não decorreu de um projecto único, pontual 
e fechado, como sucedeu, por exemplo, nos pueblos espanhóis do INC3, foi antes 

1 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta – 

1974). Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Separata do número especial «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro», 1978. p.59.

2 CORBOZ, Andre. “L'urbanistica del XX secolo: un bilancio.” in Urbanística 101, 1990. http://www-etsav.

upc.es/nersonals/monclus/cursos2002/corboz.htm [consultado em 2014-11-13]

3 Em Espanha, apesar de podermos também identificar vários momentos correspondentes a diferentes 

posturas arquitectónicas e urbanísticas na obra do Instituto Nacional de Colonización*, cada um dos 

“pueblos” foi projectado e construído na sua totalidade num curto período de tempo, sendo reflexo 

apenas da proposição desse período.

* CALZADA PÉREZ, Manuel. “Bases para una nueva cronología del Servicio de Arquitectura del INC.” in 

AA.VV. Pueblos de colonización durante el franquismo: La arquitectura en la modernización del territorio 

processo longo
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consequência de um processo longo, refl exo quer das pressões, visões e programas 
que cruzaram a formação e amadurecimento da própria JCI, quer das difi culdades 
económicas e da escassez de materiais sentidas durante e após a Segunda Guerra 
Mundial. 

A consideração desta circunstância, parece-nos, constitui a hipótese mais forte 
de compreensão da diversidade de intervenções arquitectónicas existente. Neste 
sentido, a leitura da sequência dos projectos de colonização e das suas implemen-
tações, a formação dos técnicos que trabalharam na Junta em cada período (agró-
nomos, engenheiros civis, arquitectos, arquitectos paisagistas, entre outros), os 
objectivos declarados e da legislação publicada, as individualidades que presidiram à 
Junta, as variações do contexto político e dos debates arquitectónicos e urbanísticos 
nacionais e internacionais permitiu-nos estabelecer quatro momentos. Cada um dos 
momentos circunscreve um contexto pontual que permite, em cada escala de inter-
venção, reconstruir a colocação do problema arquitectónico. 

Acreditamos que é possível decifrar a relação entre as formas da arquitectura e 
os valores e premissas que lhe são subjacentes, e que, no caso das colónias agrícolas 
da JCI, a arquitectura constituiu um meio efi caz de materializar e comunicar os objec-
tivos e contornos do seu programa colonizador.

A história da cidade europeia pode também ser lida e interpretada como a 
procura contínua da justa distância.
 […] A passagem de cada forma de cidade a outra é assinalada pela 
mudança, inevitavelmente lenta e difi cultada pela inércia física da cidade, 
da ideia e da prática da justa distância: tanto métrica quanto sensorial e 
simbólica; entre indivíduos, grupos, actividades, práticas, edifícios e lugares. 
Entre mil difi culdades qualquer coisa contínua se afasta e se desperdiça e 
outra coisa se aproxima e se concentra numa perene oscilação de distâncias. 
Este tema ocupa um espaço considerável nos regulamentos medievais, nos 
textos das ciências policiais do século XVIII, de higiene urbana do século XIX 
e, naturalmente, da arquitectura e da urbanística moderna. 4 
Bernardo Secchi
Ao longo da investigação procurámos, nas variações da defi nição da justa 

distância, a chave de leitura para as premissas de cada momento do programa 
colonizador. 

Entendemos que, à escala da casa, são as hierarquias de procura da justa 
distância que, em cada momento determinam o desenho do edifício. Referimo-nos à 
justa distância entre habitação e trabalho, na elaboração do programa do casal; entre 
sexos, na determinação do programa mínimo da habitação; entre pessoas e animais, 
nas diversas formas de associação entre a habitação e as dependências agrícolas; à 

rural. Sevilha, Junta de Andalucía, 2008. p. 97 a 111.

4 SECCHI, Bernardo. “La città europea contemporanea e il suo progetto”. in Territorio n.º 20. Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, 2002. p.78-91.

leitura a partir 
de quatro momentos

justa distância

distância – casa



O DESENHO DA CASA, DO ASSENTAMENTO, DO TERRITÓRIO 203

justa distância de colocação das instalações sanitárias e dos pontos de abastecimento 
de água, na determinação dos níveis de salubridade e habitabilidade; à justa distância 
aos fornos de pão, que revelam intuitos mais individuais ou mais colectivos; ou às 
justas distâncias que permitem o controlo visual dos arruamentos e das parcelas agrí-
colas, revelando questões de controlo social.

A forma e expressão arquitectónica de cada edifício revela também diferentes 
ajustes de distâncias, não necessariamente mensuráveis, relativamente a condicio-
nantes da encomenda no seu processo de concepção. Referimo-nos, por exemplo, à 
variação que se observa entre as habitações dos colonos e os restantes edifícios, ou 
entre edifícios projectados por arquitectos funcionários da Junta e arquitectos contra-
tados (como é o caso de Celestino de Castro ou Eugénio Corrêa), no que respeita à 
utilização de formas, materiais e técnicas construtivas já sufi cientemente testados 
e enraizados, que garantam não só a perenidade da construção, como a facilidade 
da sua manutenção. No mesmo sentido, podemos também observar a ausência de 
variação, na generalidade dos projectos da JCI, no desenvolvimento de propostas 
que se fundamentam na leitura das formas e dispositivos de organização espacial 
presentes na região, e na utilização de materiais e técnicas também regionais.

 

No desenho das parcelas, entre a escala da casa e a escala do assentamento, é 
determinante a defi nição da justa distância entre edifícios e entre estes e os arrua-
mentos, quer por questões de segurança, de que é exemplo o estabelecer de distân-
cias mínimas para evitar a propagação de incêndios, quer pelo jogo de equilíbrio entre 
as condições de acesso ao casal, e a vontade de resguardo da habitação. No âmbito 
destas relações poderemos ainda aferir a justa distância que sublinha o sentido de 
representação, ou de legibilidade externa do edifício, sinalizando não só um esta-
tuto social ou um sentido mais individual ou mais colectivo do povoamento, como 
também uma estratégia de resolução do “problema da monotonia” decorrente da 
repetição.

À escala do assentamento, a procura da justa distância será entre a habitação e 
as parcelas agrícolas, a justa distância medida também em tempo que defi ne o tipo 
de povoamento, entre concentrado ou disperso.

Do ponto de vista do programa do assentamento, julgamos relevante a justa 
distância estabelecida, em cada momento, entre colonos e não colonos, entre habi-
tações e equipamentos, e entre os vários equipamentos, revelando hierarquias sociais 
e níveis de urbanidade. 

No desenho dos espaços públicos, a justa distância entre edifícios e arruamentos 
volta a ser determinante. Entre arruamento e casais agrícolas defi ne-se o nível de 
autonomia de cada um destes elementos. Entre arruamento e equipamentos defi ne-
-se a existência e conformação de adros ou largos. Nas circunstâncias em que o 
desenho do arruamento se autonomiza do edifi cado, são as justas distâncias esta-
belecidas pelos gestos impressos aos arruamentos que permitem a conformação de 
espaços de praça, sejam centrais ou de remate. Na defi nição da justa distância entre 
equipamentos medimos a solenidade e representatividade dos conjuntos.

distância – parcelas

distância – assentamento
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Em todos os espaços a justa distância entre os elementos que o conformam, 
como é o caso dos elementos arbóreos, é fundamental para determinar o seu conforto 
ou aridez, qualidades que garantem ou invalidam a sua perenidade. 

Na escolha do sítio para o assentamento concorrem várias justas distâncias: às 
estradas regionais, para viabilizar o escoamento dos produtos; às matérias-primas 
de construção, para reduzir custos; aos acontecimentos topográfi cos relevantes para 
garantir a salubridade, a insolação, e o abrigo de ventos; à abrangência visual do terri-
tório ou aos elementos signifi cantes da paisagem, para garantir referentes de orien-
tação. Para além destas, na estrutura do território, são também determinantes as 
justas distâncias entre assentamentos, seja entre novos ou entre novos e existentes. 
Justas distâncias que resultam da razão entre as distâncias máximas de percurso 
diário entre casa e parcela agrícola, e as distâncias admissíveis, em cada momento, 
às infra-estruturas de assistência religiosa, social, médica, educativa e técnica. Se nas 
distâncias máximas admissíveis entre casa e parcela agrícola podemos ler o nível de 
mecanização, nas distâncias máximas admissíveis às infra-estruturas assistenciais 
podemos ler, em cada momento, as prioridades estabelecidas e a importância dada 
a cada componente.

Nestas defi nições de justa distância entre assentamentos e infra-estruturas 
assistenciais podemos ainda ler o estabelecimento de hierarquias, na consideração 
entre assentamentos centrais e assentamentos satélites.

 No caso dos assentamentos de povoamento concentrado, interessa também 
sublinhar o estabelecer de justas distâncias que permitem a observação do assenta-
mento, como um todo identifi cável, no percurso da sua aproximação, enquanto nos 
assentamentos de povoamento disperso interessa ler o modo como são assinalados 
os cruzamentos entre elementos determinados por distâncias de âmbito regional e 
local.

O desenho do território nas colónias agrícolas é também necessariamente 
marcado pelas justas distâncias da componente de produção agrícola. O dimensiona-
mento das parcelas, que traduz a capacidade produtiva e a escala da empresa agrícola 
familiar. As justas distâncias entre pontos de abastecimento de água, que determinam 
o desenho de levadas e valas de enxugo, ou a justa distância entre cortinas de abrigo, 
que defi nem a compartimentação da paisagem.

Esta quantidade de distâncias, com diferentes valores – métricos, sensoriais, 
simbólicos, técnicos, de segurança, de compatibilidade, etc. –, foi gerida e hierarqui-
zada em cada momento da construção do programa colonizador da JCI, estabele-
cendo, em cada escala, continuidades e rupturas com os modelos existentes na época. 
Se do ponto de vista da construção do espaço agrícola não encontrámos globalmente 
uma ruptura de distâncias muito signifi cativa5, refl exo, por exemplo, da ausência de 

5 Poderemos sempre observar rupturas locais, como é o caso da intensificação da agricultura nos baldios 

do Barroso em detrimento de uma actividade anterior mais focada na pecuária. Alteração que se 

expressa naturalmente no desenho daquela porção de território específico, mas que não constitui uma 

ruptura relevante relativamente ao desenho do território agrícola global da região transmontana.

distância – escolha do sítio

distância – território
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alterações profundas nas condições de trabalho efectivo dos colonos, como seria a 
mecanização das tarefas agrícolas6; do ponto de vista do espaço do assentamento e 
do espaço da casa, pelo contrário, as rupturas vão-se afi rmando.

No que respeita ao espaço íntimo da casa, para além dos sinais de representação 
do quadro moral e ideológico vigente, as rupturas mais signifi cativas constituem 
uma circunstância inevitável enquanto consequência da necessária alteração signi-
fi cativa das condições de habitabilidade, mantendo-se, no entanto, a casa da região 
como referência, e a adopção de técnicas construtivas largamente experimentadas 
enquanto refl exo de um sentido de garantia da sua solidez e perenidade. 

Do ponto de vista da experiência de desenho de um edifício que concentra casa 
e trabalho – o programa de apoio às actividades agrícolas –, podemos também ler 
um sentido de ruptura pela tendencial transformação de uma composição aberta e 
fl exível, centrada no programa agrícola, numa composição fechada e fi nita, centrada 
no valor representativo do seu volume.

Na relação entre o espaço da casa e o espaço público do assentamento, e no 
desenho específi co deste, as rupturas estão associadas à construção de um problema 
mais complexo – as premissas de desenho do assentamento rural. O conjunto de 
premissas que concorrem para o estabelecer de uma ordem no projecto integra 
aspectos na sua essência por vezes paradoxais. Se, por um lado, se procura a escala 
da aldeia, presente na região, por outro rejeita-se o possível sentido comunitário 
que esta detém, em detrimento da legibilidade da unidade familiar e da sua auto-
-sufi ciência. Se, por um lado, se procura contrariar a leitura monótona da repetição 
de unidades, por outro procura-se que o todo adquira uma coerência e legibilidade 
global. Se por um lado se pretende introduzir uma ordem civilizadora, por outro 
sublinham-se os símbolos de uma identidade rural que procura enraizar as interven-
ções. Neste jogo de premissas, sempre balizado pela necessária economia de meios, 
a ruptura mais evidente corresponde à autonomia de implantação dos edifícios, quer 
entre si, quer na relação com o espaço público, o que implica, de alguma forma, 
também uma ruptura no desenho dos espaços públicos que igualmente se autono-
miza do edifi cado.

Esta condição de espaço de mediação entre os inconvenientes e as virtudes rurais 
e urbanas, em que cada elemento procura a sua autonomia e reclama a sua legibili-
dade num contexto de grande espaço aberto onde o equilíbrio entre fi gura e fundo ou 
de cheio e vazio não se processa pela relação de quantidade, mas antes pela assertivi-
dade dos sistemas de relações entre os artefactos, levanta um conjunto de problemas, 
cujo debate nos parece hoje actual no contexto de projecto sobre um território desru-
ralizado e extensamente urbanizado. Será também à luz desta possibilidade que 
nos interessa em cada momento, e em cada escala compreender os dispositivos de 

6 O modelo social e produtivo da empresa agrícola familiar não pressupunha a optimização da produção 

centrada no ponto de vista lucrativo. O seu dimensionamento, assim como o das parcelas agrícolas, era 

orientado estritamente para garantir a existência de trabalho e de rendimento para todos os elementos 

da família sem margem de progressão.

rupturas – casa

rupturas – assentamento
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desenho que permitem, ou não, garantir a legibilidade das intervenções.
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O primeiro momento que circunscrevemos corresponde sensivelmente ao 
período entre a constituição da JCI, em 1936, e a apresentação do Projecto de Colo-
nização da Herdade de Pegões, o primeiro projecto desenvolvido de raiz pela Junta 
com o intuito de constituir exemplo “doutrinariamente bem concebido e pratica-
mente bem fundamentado“1, em 1942. Corresponde à grande parte do período em 
que Rafael Duque tutelou o Ministério da Agricultura (1934-1940) e o Ministério da 
Economia, no qual a pasta da agricultura foi, entretanto, integrada (1940-1944). O 
contexto de fundação da JCI, essencial para a compreensão deste primeiro momento 
foi já referido na primeira parte da dissertação.

 O plano de acção da Junta para o seu primeiro ano de exercício, 1937, quási 
inteiramente inspirado na preocupação de observar prudentemente o País 
antes de intentar qualquer obra de colonização […]2, sublinha o princípio 

manifestado, na reorganização do Ministério da Agricultura – Em primeiro 
lugar tem-se como certo que não haverá verdadeiro progresso se não tiver 
na base as aquisições da ciência.3 

O conjunto de acções desenvolvidas é orientado para a fi xação de uma meto-
dologia de desenvolvimento dos projectos de colonização, centrada sobretudo nas 
questões de dimensionamento e constituição do casal agrícola. A colaboração com 
o ISA constitui uma marca indelével na concretização deste objectivo seminal, pelo 
conhecimento e interesses partilhados, pela incorporação e orientação de estudos 

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.16.

2 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. p.5.

3 Número 1 do Decreto-Lei 27 207. Diário da República n.º 269, Série I de 1936-11-16. Ministério da Agricul-

tura. Lisboa.

2.1
Do mito dos incultos 
aos assentamentos de lavoura exemplares



208

prévios na metodologia estabelecida, e pela viabilização de muitos dos estudos 
através do seu desenvolvimento por alunos tirocinantes4.

Para circunscrever as possíveis áreas de intervenção, a primeira grande acção da 
JCI consistiu no processo de reconhecimento e reserva de terrenos baldios, desenvol-
vido no intuito de encerrar o debate, gerado no fi nal do século XIX, sobre a existência 
de vastas áreas incultas no território continental. Já no início da década de 1940, 
terminado o processo de reconhecimento e delineado o Plano geral de aproveita-
mento dos baldios reservados e comprovada a reduzida área de baldios disponíveis 
para colonização, a JCI avança com o “Estudo das possibilidades de Colonização das 
Zonas de Sequeiro do Sul”.

Para ajustar as suas opções de projecto, compreendendo mecanismos e prin-
cípios utilizados e as suas consequências, desenvolveu um conjunto de estudos em 
torno de experiências de colonizações “espontâneas”, realizadas por iniciativa parti-
cular, do Estado ou das administrações locais em Portugal continental5, e o estudo de 
obras de colonização que estavam a ser desenvolvidas noutros países, com especial 
destaque para Itália6. 

Os primeiros ensaios de projecto são proporcionados pela necessidade de 
responder a duas acções prementes – a reorganização da Colónia Agrícola dos 

4 “[…] a partir de 1937, voltaremos a encontrar aqui [ISA] uma nova série de trabalhos genericamente 

dedicados à economia agrária do país de onde se destacará também, progressivamente, um importante 

subconjunto de trabalhos de investigação social. No ressurgimento de ambos, em especial deste último, 

será então de primordial relevância a acção de outras instituições da orgânica do Estado entretanto 

criadas, nomeadamente a JAOHA (criada em 1930 e decisivamente reorganizada em 1935) e muito em 

particular a JCI (criada em 1936), cuja actividade técnica viria a ser em larga medida alimentada por 

alunos finalistas do ISA, em regime de tirocínio curricular. 

 […] Vimos como, num curto espaço de tempo e beneficiando simultaneamente do fulgor inaugural da 

UTL e da inicial benevolência do regime para com o reformismo agrário (perfilhado por alguns sectores 

do próprio regime e entretanto dignificado em orientação governativa), se desenvolveu no ISA um 

conhecimento bastante elaborado acerca do meio agrário nacional e em particular das condições de 

vida nos campos portugueses – pudemos observá-lo em pormenor, atendendo também e predomi-

nantemente às suas condições de emergência intrínsecas, que fariam ressair o homem como factor 

económico, enquanto potencial mão-de-obra. Ora, a relevância desses conhecimentos, entretanto 

acumulados no ISA, para o desenho e estabelecimento de uma estratégia articulada de remodelação 

agrária e em específico para o lançamento de colonatos agrícolas revelar-se-á indisputável, como 

teremos oportunidade de apreciar à distância pelo ascendente metodológico e substantivo que virão a 

ter nos trabalhos prévios à implantação dessas medidas […].“ in ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado 

e investigação social agrária nos primórdios da sociologia em Portugal. [Tese de Doutoramento em Socio-

logia]. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011. p.110, 261 e 

262.

5 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. p.5.

 Foram realizados três estudos abrangendo três casos com diferentes modos de iniciação do processo de 

colonização: divisão de terras em regime de propriedade privada seguida de arrendamento das glebas 

– VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. –; divisão de terras em regime de propriedade privada 

seguida de venda das glebas – PINTO, José Rebelo Vaz. Parcelamento da Herdade da Tôrre (Vidigueira). 

Lisboa, JCI, 1938.-; ocupação/apropriação de terras incultas – AFONSO, Manuel Sieuve. A colonização da 

Gafanha. Subsídios para o seu estudo. [Relatório final do curso de Engenheiro –Agrónomo]. Lisboa, ISA, 

1938.-.

6 José Garcês Pereira Caldas, vogal da JCI, e seu futuro presidente entre 1941 e 1948, é o engenheiro agró-

nomo que parte em visita de estudo, em 1937, para Itália, no intuito de conhecer a obra da “Bonifica”.
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Milagres e o Projecto de colonização do Baldio de Sabugal. A metodologia é testada 
e fi xada através do desenvolvimento de projectos para duas áreas propriedades do 
Estado – a Herdade de Pegões e a Mata Nacional da Gafanha –, projectos que se 
pretendiam para além de exemplares, modelos e ensaios para a colonização das áreas 
envolventes.

A Colónia Agrícola dos Milagres foi constituída em 1926, por iniciativa do Enge-
nheiro Agrónomo Mário Pais da Cunha Fortes, na altura Director dos Serviços de 
Baldios e Incultos. Encontrando-se em 1936 num grande estado de degradação e 
pobreza, o processo foi entregue à JCI no intuito de servir como caso de estudo, o único 
existente de colonização estatal, e ser alvo de um urgente projecto de reorganização.

Mercê de factores vários, não conseguiu […] alcançar qualquer dos objec-
tivos que se procuram com obras deste género: nem se garantiu a vida 
estável a famílias rurais, nem se obteve um económico e produtivo aprovei-
tamento da terra. Pelo contrário […] arrastou vida apagada e de miséria, 
que lhe deu o aspecto de hospício, em vez de centro de sã actividade rural, 
onde prosperassem famílias robustas de bons agricultores.7

Não foi tarefa gostosamente aceite pela Junta a da reorganização da 
Colónia Agrícola dos Milagres, porque sempre é mais difícil e ingrato 
recompor obra iniciada do que desde começo traçar e executar obra nova.8 
JCI

O Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas, terminado em 
Dezembro de 1937, oito meses depois da JCI ter iniciado os seus trabalhos9 constitui 
o primeiro projecto de colonização elaborado de raiz pela JCI. O facto explica-se por 
o processo estar, até então, a ser desenvolvido pela, entretanto extinta, Direcção 
Geral da Acção Social Agrária10 cujo arquivo transitou para a JCI11. A falta de terrenos 
agrícolas e o seu elevado preço de compra e arrendamento no Sabugal12 constituiu 

7 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

8 Idem. p.0.

9 “[…] esta Junta que iniciou os seus trabalhos, praticamente em Abril de 1937 […] ”. in JCI. Projecto de 

colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

10 “A Direcção Geral da Acção Social Agrária compreendia, em 1931, quatro divisões: Divisão das Corpora-

ções e Associações Agrícolas; Divisão dos Baldios e Incultos e Colonização (à qual competia a organi-

zação do cadastro, da divisão e do aproveitamento dos terrenos baldios e incultos do País, bem como os 

serviços de colonização agrícola e contratos rurais); Divisão de Agrimensura; e Divisão de Informação e 

Propaganda Agrícola. No âmbito das referidas competências a Direcção Geral da Acção Social Agrária 

foi incumbida, em 1933, do inventário e reconhecimento dos baldios do País. A reorganização do Minis-

tério da Agricultura, efectuada em 1936, levou à extinção da Direcção Geral da Acção Social Agrária.” in 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4223303) [consultado em 

2013-11-26].

11 Do processo do Baldio do Sabugal constava uma planta do baldio na escala 1/5000, um estudo agroló-

gico e económico-agrícola e um anteprojecto de colonização. 

 JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

12 “Não admira, pois, que bastante se faça sentir a falta de terra e que o seu preço seja elevadíssimo, 

mesmo o dos terrenos de péssima qualidade, onde somente o centeio poderá cultivar-se economi-

camente; assim, as rendas das pequeníssimas parcelas, principalmente as situadas próximo da vila, 

atingem frequentemente valor superior ao rendimento bruto. Não é pois admissível a existência na 

freguesia de 681 hectares baldios susceptíveis de aproveitamento que, embora parcialmente cultivados, 

estão longe da exploração económica de que são susceptíveis.” in JCI. Projecto de colonização do Baldio 
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o motivo de pressão para o rápido desenvolvimento do projecto de colonização por 
parte da JCI. O facto de a metodologia que a Junta pretendia implementar no desen-
volvimento dos projectos de colonização se basear num prévio reconhecimento agro-
lógico e económico13, e de sobre o baldio do Sabugal (Peladas e Vale da Madeira) 
estes estudos estarem já desenvolvidos, é a razão referida, quer na escolha deste 
baldio para a realização do seu “primeiro projecto integral de Colonização e a forma 
particular de o pôr em prática” quer para a viabilização da sua realização num curto 
período.

Quer na execução dos projectos para Milagres e Sabugal, quer nos projectos, 
neste período apenas desenvolvidos, para a Herdade de Pegões e Mata Nacional da 
Gafanha, o programa das colónias agrícolas resume-se à instalação de casais agrí-
colas, edifícios de apoio à assistência técnica e infra-estruturação através de vias de 
comunicação e abastecimento de água – poços, chafarizes e sistemas de rega por 
caleira –. Não se depreende a existência de uma ideia de estrutura do assentamento. 
Em Milagres e Martim Rei, do ponto de vista da arquitectura, o debate circuns-
creve-se à defi nição do programa e relação entre a habitação e anexos agrícolas na 
composição do assentamento de lavoura. No Projecto de Colonização da Herdade de 
Pegões, ainda que seja colocado o tema do embelezamento das estradas e caminhos 
ou o problema da “monotonia”14 associada à repetição dos edifícios dos casais, as 
premissas de desenho dos conjuntos mantêm-se, em todos os projectos, na estrita 
esfera das questões agrícolas.

Esta situação refl ecte o facto de, neste primeiro momento, e contrariando 
o que sucedia noutros Ministérios que não o da Agricultura15, os projectos serem 
desenvolvidos por engenheiros agrónomos, engenheiros civis e agentes técnicos de 

de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.32.

13 “[…] na verdade, para se iniciar o estudo profundo dum baldio destinado a ser colonizado, torna-se 

necessário reconhecê-lo, localizá-lo e determinar-lhe, embora muito perfunctoriamente, as caracterís-

ticas essenciais que podem conduzir à respectiva declaração de reserva: por consequência os trabalhos 

de reconhecimento antecedem, normalmente, a elaboração de quaisquer projectos de Colonização […].” 

in JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

14 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.69.

15 No final da década de 1930, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações, dirigido pelo Engenheiro 

Duarte Pacheco, centralizou toda a gestão das obras públicas, e dava resposta às várias necessidades 

dos diferentes ministérios*. No entanto “o grande volume de obras a executar, a urgência de muitas 

delas, as características especiais que algumas delas apresentavam e o numeroso grupo de técnicos 

especializados que exigiam, aconselhavam a que, ao lado da DGEMN, existissem organismos – Juntas 

e Comissões Administrativas –, alguns dotados até de certa autonomia, mas todos dependentes do 

referido Ministério, aos quais se confiava a execução de parte dessas obras"*1. Esta excepção ocorreu 

com as obras da JCI e outras obras do Ministério da Agricultura, como refere Gonçalo Canto Moniz rela-

tivamente à construção de uma rede de casas dos guardas florestais – “Estes projectos seriam realizados 

inicialmente por engenheiros silvicultores ou desenhadores formados em condução de obras públicas, 

passando, mais tarde, esta tarefa para a tutela do MOPC”*1. 

 * O princípio de centralização das obras no MOPC é referido no Decreto-Lei 31 271. Diário da República 

n.º 113, Série I de 1941-05-17. Ministério das Obras Públicas e Comunicações.

 *1 SPN. Obras Públicas. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, Edições SPN, s.d. [1942]. p.71.

 *2 MONIZ, Gonçalo Canto. "Arquitectos e Políticos. A arquitectura institucional em Portugal nos anos 

30". DC Papeles n.º 13-14. Barcelona, Departament de Composició Arquitectónica UPC, 2005. p.68-79. 

Disponível em upcommons.upc.edu [consultado em 2015-07-23]. p.79.
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engenharia. Esta circunstância permite também compreender a perspectiva com que 
foram estudados, quer os exemplos de anteriores acções de colonização em Portugal 
continental, quer as obras de colonização noutros países. Perspectiva centrada no 
dimensionamento e funcionamento do casal agrícola, na relação entre a sobrevi-
vência da empresa familiar e a dimensão da propriedade agrícola, e nos mecanismos 
de garantia da sua indivisibilidade.

O estudo e as referências ao modelo de colonização de Mussolini estabelecem-
-se essencialmente do ponto de vista socioeconómico. Centrando-se nas possibili-
dades de controlo social através dos mecanismos legais de intervenção na dimensão 
da propriedade privada – a expropriação como “ponto nodal da associação entre 
colonização e hidráulica” 16-. Dos três níveis de hierarquia territorial propostos pelo 
projecto do Agro Pontino – as cidades, os “borgos” e os casais dispersos17 – apenas o 
parcelamento das terras e o assentamento disperso dos casais, com a casa construída 
na parcela de trabalho, foi utilizado como modelo. E mesmo sobre este, a relação 
de desenho entre a implantação dos edifícios e o traçado das vias é questionada em 
detrimento da consideração pontual da qualidade dos solos que se constituem como 
factores determinantes da sua localização.

Nos projectos para os edifícios dos casais agrícolas, as referências e temas de 
desenho circunscrevem-se à experiência construtiva dos agrónomos, difundida, na 
época, em vários manuais de construção agrícola. As premissas – salubridade, higiene 
e moral – decorrem claramente da discussão gerada pelos trabalhos em torno do 
‘Inquérito à Habitação Rural’, trabalho promovido pelo Senado da UTL e dirigido pelos 
engenheiros agrónomos Eduardo Alberto Lima Basto e Henrique de Barros18. 

Neste primeiro momento José Garcês Pereira Caldas e Henrique de Barros, 
Professor do ISA19, constituem os ideólogos da acção da JCI.

16 SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 

[Dissertação de Mestrado em História Contemporânea] p.69.

17 O projecto de colonização do Agro Pontino propunha uma hierarquização territorial em três níveis 

– cidade, “borgo”, e casal agrícola. O assentamento disperso dos casais, com a sua casa construída 

na parcela de trabalho, constitui a base da hierarquia. A primeira referência urbana corresponde aos 

“borgos”, núcleos de equipamentos – igreja, posto médico, correios, polícia e algumas lojas agrupadas 

em torno de uma praça – disseminados pelo território e vertebrados pela rede de estradas e caminhos. A 

cidade corresponde ao escalão mais elevado da hierarquia, com uma área de influência que inclui vários 

“borgos”.

18 BASTO, E. A. Lima; BARROS, Henrique de. Inquérito à habitação rural. Vol. 1: A habitação rural nas provín-

cias do Norte de Portugal (Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto-Douro). Lisboa, UTL, 1943.

19 “Henrique de Barros foi Professor do ISA desde 1939 até 1947, altura em que não foi reconduzido, junta-

mente com outros colegas, pelo então Ministro Pires de Lima, que alegou "não colaborarem na reali-

zação dos fins superiores do Estado. Retomou o lugar em 1957, ficando a reger as cadeiras de Economia 

Rural e de Gestão da Empresa Agrícola.” in FERRÃO, Manuela. Henrique de Barros: centenário do nasci-

mento: 1904-2004. Lisboa, Assembleia da República, 2004. p.11.
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•107.   “Casais instituidos” pela JCI.

•108.  Pueblos construídos pelo INC.

•109.   A região do Agro Pontino.
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A ideia da “correcção dos vícios da propriedade” – “extrema parcelação do solo 
no Norte [… e] acumulação exagerada no Sul” – constitui inicialmente o principal 
propósito da acção de colonização interna da JCI, alegadamente com o objectivo de 
“aumentar o índice de produtividade da agricultura nacional” através da intensifi -
cação de culturas e da “mais completa utilização da terra, instalando nela o maior 
número de famílias” 1.

Mais do que uma intenção física de ordenamento do território, refl ecte uma 
intenção social de regulação da população, quer do ponto de vista do “regime 
demográfi co”2, quer do seu perfi l, defendendo a importância de uma “população rural 
sadia, forte e garante fi el da nacionalidade”3. 

A natureza deste objectivo seminal, que decorre, entre outros aspectos, do facto 
de se constatar que “não havendo já ou quase não havendo, terrenos virgens para 
romper, somente a intensifi cação cultural, ou um novo arranjo no quadro do apro-
veitamento agro-fl orestal, poderão conduzir a fórmulas inéditas de ordenamento 
agrário e, por elas, a rumos de maior amplitude no aproveitamento da grei”4, teve 
consequências na dimensão das intervenções de colonização da JCI, distanciando-se 
das operações congéneres de Itália e Espanha. 

1 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.27, 10, 12.

2 “Canalizando os excedentes demográficos dos centros muito populosos para regiões pouco habitadas, 

não só se valorizam terrenos inaproveitados ou fracamente produtivos, como ainda se vai combater o 

desemprego (frequente sobretudo nos meios muito industrializados) […]”. In Idem. p.15-16.

3 Idem, ibidem.

4 BARROS, Henrique de; CALDAS, Eugénio de Castro; GOMES, Mário de Azevedo. «Traços principais da 

evolução da agricultura portuguesa entre as duas guerras mundiais», in Revista do Centro de Estudos 

Económicos, n.° 1. Lisboa INE, 1945. p.95.

dimensão reguladora

2.1.1
A fi xação de uma metodologia de projecto
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Apesar de se identifi carem afi nidades e claras referências, os programas de colo-
nização do Instituto Nacional de Colonización em Espanha e a acção da Opera Nazio-
nale dei Combatenti em Itália são desenvolvidos para extensas regiões despovoadas, 
facto que explica em parte a sua maior dimensão.

A título de exemplo, em Itália, a acção da ONC no período após a primeira 
Guerra Mundial, recuperou e repovoou integralmente a zona insalubre, infectada 
de malária e paludismo, a Sul de Roma – Agro Pontino –, constituindo uma nova 
província – Littoria – com cinco novas cidades, centros de serviços sociais, catorze 
borgos e habitações dispersas para uma população total de 30.000 habitantes. [•109]

Em Espanha o INC desenvolveu, a partir de 1939, um projecto global de trans-
formação em regadio das áreas associadas às bacias hidrográfi cas dos grandes rios, 
com “desfl orestações massivas de bosques centenários” 5. [•108]

Sem grandes extensões despovoadas e sem capacidade concreta de intervenção 
na estrutura da propriedade, ainda que com legislação desenvolvida nesse sentido6, 
a acção de colonização interna da JCI através de instalação de colónias agrícolas será 
desenvolvida, sem ligação aos grandes projectos de hidráulica agrícola, em terrenos 
do Estado (Pegões e Gafanha) e em alguns dos poucos baldios disponíveis com 
aptidão para instalação de casais agrícolas. [•107]

Apesar da reduzida dimensão e expressão territorial das intervenções, parece-
-nos pertinente, do ponto de vista do desenho do território, o processo de reconhe-
cimento dos baldios e a metodologia de projecto desenvolvida para ajustar a cada 
região e diferente condição geográfi ca – montanha, planalto, planície – um determi-
nado modelo de povoamento e uma específi ca dimensão do casal agrícola. 

O “Reconhecimento dos baldios do Continente” [1937-1939] e o “Plano geral 
de aproveitamento dos baldios” [1941] constituem processos relevantes pelo modo 
como, num curto espaço de tempo, com o objectivo de informar e validar as futuras 
acções, ultrapassando preconceitos estabelecidos, foram elaborados exaustivos 
levantamentos e estudos abrangendo todo o território continental, a partir de traba-
lhos de campo de grande rigor. 

5 FLORES SOTO, José Antonio. “La construcción del lugar. La plaza en los pueblos del Instituto Nacional de 

Colonización.” In Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural N.º 10, SEHA, Agosto 2013. www.

historiaagraria.com [consultado em 2014-10-06]. p.123.

6 “[…] a Lei de Hidráulica Agrícola de 1937 [Lei 1 949. Diário da República n.º 37, Série I de 1937-02-15. 

Ministério da Agricultura. Lisboa.] dava ao Governo poderes discricionários de nacionalização (mediante 

indemnização) «das terras irrigadas ou destinadas à irrigação», visando «o seu parcelamento ou empar-

celamento» sempre que «motivos superiores de ordem económica e social» aconselhassem «a neces-

sidade de modificar o regime de exploração». A expropriação era igualmente possível no caso de os 

proprietários não utilizarem as águas de rega nas áreas beneficiadas pelas obras hidráulicas. Da mesma 

forma se previa a «entrega ao Estado dos terrenos beneficiados», a título de reembolso pelos proprie-

tários do custo das obras efectuadas.” in ROSAS, Fernando. “Rafael Duque e a política agrária do Estado 

Novo (1934-44)”. Análise Social, vol. XXVI (112-113), 1991. p.782.

Reconhecimento e Plano geral de 
aproveitamento dos baldios
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2.1.1 A FIXAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PROJECTO

Deu esta Repartição uma grande medida da sua utilidade ao promover, 
em curto período de tempo, o cadastro dos baldios do Continente, desfa-
zendo defi nitivamente a lenda de que muitos e bons terrenos aguardavam 
melhor aproveitamento. Na realidade, poucos foram os baldios em que se 
reconheceu existirem possibilidades de colonização e mesmo esses, apenas 
foram aproveitados por não haver outra matéria prima de que se pudesse 
dispor.7 JCI

O “Reconhecimento dos baldios do Continente” foi desenvolvido entre 1937 e 
1939, “fi cando esclarecido uma das temáticas que mais ocuparam os economistas 
do século XIX, ligada à questão dos incultos e ao conhecimento efectivo da extensão 
da propriedade comunitária, cujo cômputo diversas vezes tinha sido ordenado, sem 
êxito.”8 

O estudo constituiu um exaustivo levantamento das áreas baldias, e da sua 
condição, em todo o território de Portugal continental. Foram identifi cados 7.638 
terrenos identifi cados como baldios – com uma área total de cerca de 407 hectares 
–, e defi nindo o seu potencial uso em duas categorias – agrícola (com uma área total 
de cerca de 75 hectares) e fl orestal (332 hectares)9. 

Para cada Baldio foi organizado o seu Tombo, onde consta o seu nome; área 
aproximada; corpo administrativo que superintende na sua fruição; características 
agrológicas, orográfi cas, hidrográfi cas e económico-sociais; aproveitamento; classi-
fi cação pela aptidão agrícola, fl orestal ou possibilidades de colonização; e algumas 
observações, como proximidade de povoações, área considerada social, etc. A infor-
mação foi sintetizada num extenso relatório que identifi ca e caracteriza os baldios de 
cada distrito e concelho. [•110] Para cada distrito é produzida uma carta esquemática 
do território com indicação da área de cada baldio e sua localização aproximada10. O 
relatório integra também um resumo das suas conclusões em duas cartas represen-
tativas do território continental de Portugal – “Localização dos baldios reservados 
provisoriamente” e “Área baldia em relação à área de cada distrito” – e um “Mapa-
-resumo do reconhecimento e reserva provisória dos baldios do continente”. 

O processo de reconhecimento distingue-se de acções anteriores semelhantes, 
em especial do Reconhecimento Florestal (a Norte do Tejo) desenvolvido pelo 

7 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962. p.17.

8 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.475-476.

9 JCI. Reconhecimento dos baldios do continente – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 1939. p.53.

10 A representação das áreas dos baldios não corresponde à representação gráfica do espaço real. São 

representadas por quadrados de diferentes tamanhos, hipoteticamente proporcionais às áreas reais. Os 

desenhos não possuem escala nem legenda, e também não é referida a fonte cartográfica que serviu de 

base à representação.

 A cartografia elaborada no âmbito do Reconhecimento dos baldios do continente e do sequente Plano 

geral de aproveitamento dos baldios é analisada por António Bento-Gonçalves, António Vieira e Luciano 

Lourenço no artigo: BENTO-GONÇALVES, António; VIEIRA, António; LOURENÇO, Luciano. "A cartografia 

de suporte da arborização dos baldios no Noroeste de Portugal continental na 1ª metade do Século XX" 

In Actas do IV Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Territórios: documentos, imagens e 

representações, Porto, FLUP, 2011.

•110.  Reconhecimento dos baldios do 

continente – capa; carta com loca-

lização e dimensão dos baldios do 

Distrito de Vila Real (página oposta); 

“área baldia em relação à área de cada 

distrito”; “localização dos baldios re-

servados provisorimente”.
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Ministério da Agricultura em 193511, pela capacidade de uniformização de critérios e 
concentração do trabalho em “duas brigadas constituídas por um engenheiro agró-
nomo e dois regentes agrícolas”12, que em 16 meses13 “se deslocam a todos os cantos 
do País, numa busca desenfreada de baldios”14.

O Plano geral de aproveitamento dos baldios, apresentado num documento 
organizado em quatro volumes, revela igual conhecimento do real, traduzido até pelo 
extenso álbum de fotografi as que o acompanha, e avança do ponto de vista do rigor 
da representação cartográfi ca15 de cada baldio.

Para cada um dos baldios “cuja revisão de reserva e estudos de campo” realizados 
no estudo anterior “consideraram com características justifi cativas de imediata inter-
venção da Junta”16, foi elaborada uma carta a cores, com base nas cartas 1/50.000 
do Instituto Geográfi co e Cadastral, representando elementos topográfi cos e hidro-
gráfi cos, vias de comunicação, limites administrativos, limites do baldio, e nestes as 
áreas de aptidão para culturas intensivas e extensivas e aptidão fl orestal. [•111] Os 
valores das áreas susceptíveis de colonização foram corrigidos e aumentados17 relati-

11 Em 1933/1935 o Ministério da Agricultura desenvolveu o “Reconhecimento Florestal” (a Norte do Tejo). 

Os dados relativos às superfícies de baldios apresentam diferenças significativas relativamente ao 

“Reconhecimento” apresentado em 1939 pela JCI. A justificação, segundo João Estevão, reside no facto 

de em 1933 as superfícies terem sido “calculadas de acordo e com base nas respostas das câmaras e 

juntas de freguesia”*1. 

 “Com o Reconhecimento Florestal (a Norte do Tejo), da responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

em 1935, surgiu um mapa à escala 1/500.000, que representa os baldios reconhecidos até esse ano, bem 

como os perímetros florestais.”*2 

 *1 ESTÊVÃO, João Antunes. “A florestação dos baldios”. Análise Social, vol. XIX (77-78-79), 1983. 

p.1190-1192.

 *2 BENTO-GONÇALVES, António; VIEIRA, António; LOURENÇO, Luciano. "A cartografia de suporte da 

arborização dos baldios no Noroeste de Portugal continental na 1ª metade do Século XX" In Actas do IV 

Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Territórios: documentos, imagens e representações, 

Porto, FLUP, 2011. p.1.

12 JCI. Reconhecimento dos baldios do continente – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 1939. p.27.

13 “Iniciado em Março de 1937, o serviço externo de reconhecimento veio a concluir-se em Julho de 1938, 

depois de percorrido todo o País em visita a 7.638 baldios, com a área calculada em 407.543 hectares.” 

SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.76.

14 ESTÊVÃO, João Antunes. “A florestação dos baldios”. Análise Social, vol. XIX (77-78-79), 1983. p.1192. 

15 “Este relatório apresenta, do ponto de vista cartográfica, uma maior riqueza, não só do ponto de vista 

da quantidade, mas também da qualidade das peças produzidas. No primeiro volume, essencialmente 

introdutório e de síntese, são incluídas algumas cartas representando vários temas no contexto do 

território nacional continental. […] São os volumes seguintes que revelam uma verdadeira evolução do 

ponto de vista cartográfico, apresentado cartas com um significativo rigor cartográfico na sua repre-

sentação. […] Para cada área foi elaborada cartografia onde foram representados os tipos de aproveita-

mento das mesmas. Trata-se de cartas elaboradas a cores e desenhadas com base nas cartas 1:50.000 

do Instituto Geográfico e Cadastral. Além dos elementos topográficos e hidrográficos, a legenda 

compreende ainda limites administrativos e de baldios, vias de comunicação e a tipologia de aptidão das 

áreas baldias. Estão ainda representadas nas cartas as localidades, embora a simbologia esteja ausente 

da legenda.” In Bento-Gonçalves, António; Vieira, António; Lourenço, Luciano. "A cartografia de suporte 

da arborização dos baldios no Noroeste de Portugal continental na 1ª metade do Século XX" In Actas do 

IV Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Territórios: documentos, imagens e representações, 

Porto, FLUP, 2011. p.7-8.

16 JCI. Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados – volume I. Lisboa, Ministério da Agricultura, 

1941. p.19.

17 “Tal incremento das áreas reservadas pela JCI foi interpretado como uma resposta à pretensão 
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•111.   Plano geral de aproveitamento 

dos baldios reservados – capa; cartas 

com sínteses de informação recolhida 

(página oposta); página do álbum de 

fotografias anexo.

vamente aos apresentados no Reconhecimento dos baldios do Continente.
O documento integra ainda uma descrição da caracterização física e humana de 

cada baldio, aptidões, proposta de aproveitamento, orçamento e previsão dos resul-
tados económicos. Com todo este conhecimento sistematizado e representado em 
várias sínteses temáticas18 no contexto do território nacional continental, foi possível 
ter uma visão global, concreta, de todo o país, de forma a permitir a instrução cons-
ciente e consequente das intervenções posteriores. [•111]

O primeiro passo para o enunciar de uma metodologia de projecto corresponde 
ao “Estudo das colonizações «espontâneas»” e à “averiguação”19 das causas de insu-
cesso da CA dos Milagres, no sentido de identifi car os seus objectivos, o modo e os 
meios com que foram implementadas e compreender as razões do seu sucesso ou 
insucesso. Estudos especialmente direccionados para as formas jurídicas utilizadas 
– venda, arrendamento, enfi teuse –, para a dimensão das propriedades instituídas 
e sua relação com a capacidade de auto-sustento da família e para os problemas 
associados ao posterior fraccionamento da propriedade. O projecto para a CA de 
Martim Rei, no Sabugal constitui a primeira experiência de projecto, no entanto o 
seu desenvolvimento num curto espaço de tempo a partir de estudos desenvolvidos 
anteriormente pela DGASA não permitiu estabelecer as bases para uma metodologia 
de projecto, apenas testar alguns dos seus procedimentos. É, como já atrás referimos, 
nos projectos de colonização para a Herdade de Pegões e Mata Nacional da Gafanha, 
que a metodologia de projecto é testada e fi xada. 

A política de acesso a propriedade que agora se delineava, tinha já em 
Portugal, algumas realizações que eram tomadas como exemplos e que, 
embora se lhes apontassem algumas limitações, eram classifi cadas pelo 
Presidente da Junta de Colonização Interna como «ensaios de colonização 
interna».20 Fernando Oliveira Baptista

“[…] de forma a poder actuar com seguridade, prevendo as necessidades e domi-
nando os obstáculos que poderão surgir, designadamente quando tenha de implantar 
Casais Agrícolas ou de «superintender e auxiliar as obras de colonização que sejam 
levadas a efeito por iniciativa particular»”21 a JCI levou a cabo uma série de inquéritos 
a acções de colonização desenvolvidas no fi nal do século XIX e início do século XX. 

arborizadora dos Serviços Florestais que à época procederam também a um inquérito à massa baldia 

com vista à elaboração de um Plano de Povoamento Florestal.” In SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os 

seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o Estado Novo. [Dissertação de Mestrado 

em História Contemporânea]. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, 2011. p.56.

18 Distribuição da área baldia por concelhos; Percentagens das áreas baldias em relação às dos distritos 

do continente; Relação em percentagem entre a área baldia com aptidão florestal e a área baldia com 

aptidão agrícola nos distritos do continente.

19 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.11.

20 BAPTISTA, Fernando Oliveira. Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.14.

21 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. p.6.

metodologia enunciada

Estudo das colonizações 
“espontâneas”
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Numa primeira fase foram realizados e publicados estudos abrangendo três 
casos com diferentes modos de iniciação do processo de colonização: divisão de terras 
em regime de propriedade privada seguida de arrendamento das glebas22, seguida de 
venda das glebas23 e ocupação/apropriação de terras incultas24. No contexto de desen-
volvimento do projecto de colonização da Herdade de Pegões foram também estu-
dados os processos de colonização de um conjunto de herdades e foros existentes na 
região25 [•113], onde “na esteira de José Maria dos Santos, que instalou em courelas 
demarcadas na Herdade de Rio Frio os primeiros colonos rendeiros, vários proprietá-
rios procederam a iniciativas idênticas ou, simplesmente parcelaram herdades para 
obterem maior vantagem na venda de parcelas” 26. 

Apesar de ser “esta a origem de numerosos núcleos de povoamento existentes 
no Sul”27, os casos de parcelamento de herdades estudados pela JCI – Herdades do 
Montinho e da Gramacha em Nossa Senhora de Machede, Évora, e da Herdade da 
Tôrre, na Vidigueira, não deram lugar a novos núcleos, dado que as parcelas institu-
ídas foram adquiridas ou arrendadas pelos habitantes de assentamentos já existentes 
na sua proximidade. Para além deste facto, a questão, a que nos assiste especial 
interesse, do desenho dos eventuais núcleos de povoamento que decorressem da 
acção de colonização, não foi alvo neste momento, nos estudos da JCI, de referências 
signifi cativas28. O cerne dos inquéritos reside no dimensionamento das propriedades, 
na distância entre estas e a habitação, nas especifi cações dos contratos de arrenda-
mento ou de venda, na “evolução da cultura agrícola”29 das propriedades divididas 
e das grandes propriedades vizinhas, no perfi l e condições socioeconómicas dos 
proprietários e arrendatários, e no desmembramento da exploração após a morte 

22 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938.

23 PINTO, José Rebelo Vaz. Parcelamento da Herdade da Tôrre (Vidigueira). Lisboa, JCI, 1938.

24 AFONSO, Manuel Sieuve. A colonização da Gafanha. Subsídios para o seu estudo. [Relatório final do curso 

de Engenheiro –Agrónomo]. Lisboa, ISA, 1938.

25 Herdade da Craveira do Norte, Herdade da Agualva de Cima e Pinheiro Ramudo, Herdade da Afeiteira, 

Herdade do Monte Branco, Herdade do Forninho, Herdade das Tapadas de Cima, Foros do Infante, 

Foros da Lamegaça, do Lau e do Poceirão, Lagoa do Calvo, Herdade da Asseiceira e Herdade da Fonte da 

Barreira.

 CALDAS, Eugénio de Castro. A Agricultura na História de Portugal. Lisboa, Empresa de Publicações Nacio-

nais, 1998. p.476.

26 Idem. p.476.

27 BAPTISTA, Fernando Oliveira. “Dos projectos de colonização interna ao capitalismo agrário (anos trinta 

– 1974)”. Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em 

Homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro». Coimbra, 1978. p.14.

28 Henrique Abecasis, em 1949, no relatório do seu tirocínio como engenheiro agrónomo na JCI, identifica 

vários casos de “núcleos de povoamento” cuja formação ou crescimento terão decorrido de acções de 

colonização através da divisão de herdades e posterior venda ou arrendamento de parcelas*. Analisa-os 

do ponto de vista da distinção entre “habitat disperso” e “habitat concentrado”.

 As considerações que possamos sintetizar sobre o desenho dos assentamentos concentrados, a partir da 

nossa análise em torno dos casos referidos, terá apenas pertinência nos momentos seguintes, quando a 

Junta propõe nalgumas colónias assentamentos concentrados.

 * Senhora das Neves em Beja, Igrejinha em Arraiolos, Vila de Frades na Vidigueira, Santiago Maior no 

Alandroal, e Santiago de Rio de Moinhos em Borba. ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. 

Lisboa, UTL-ISA, 1949. [Relatório final do curso de Engenheiro Agrónomo]. p. 148, 157, 161, 163 e 166.

29 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Op. cit. p.25.

•112.   Representação cartográfica do 

Núcleo da Boalhosa.



DO MITO DOS INCULTOS  AOS ASSENTAMENTOS DE LAVOURA EXEMPLARES 219

2.1.1 A FIXAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PROJECTO

do rendeiro.
Do ponto de vista do desenho, o parcelamento das propriedades é, generica-

mente, feito segundo esquemas geométricos regulares. A implantação de eventuais 
edifícios é apenas regrada pela associação à via de acesso e à impossibilidade de 
continuidade com a construção das parcelas vizinhas. Estes princípios, que a JCI irá 
também identifi car na CA dos Milagres, ao revelarem uma desvinculação de qual-
quer consideração pela existência de diferentes categorias e aptidões dos solos, são 
apontados como uma das causas do insucesso da colónia, e serão determinantes 
para a construção da premissa fundamental do desenho do território e assentamento 
das colónias agrícolas da JCI – a identifi cação e consideração da constituição do solo 
enquanto elemento primeiro e determinante.

Associada à refl exão proporcionada pelos estudos poderemos também identi-
fi car três outras premissas dos projectos de colonização desenvolvidos neste primeiro 
momento: 

A necessidade de estabelecer dispositivos legais que impeçam a fragmentação 
da propriedade ao longo dos tempos. 

A determinação da dimensão da parcela adequada à subsistência da família, 
considerada não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo no 
que respeita à aptidão dos solos.

A opção pelo povoamento disperso, com a casa de habitação construída 
na parcela reduzindo ao mínimo esta distância. Esta opção decorre de uma visão 
que assenta na supremacia das questões agrícolas sobre as sociais, económicas e 
arquitectónicas. 

a terra próxima da casa é sempre cultivada com mais esmero e cuidado do 
que a distante.30 JCI

30 Idem. p.30.



220

Nas Herdades e Foros em torno de Pegões, 
terrenos na margem Sul do Tejo historicamente 
habitados, foram desenvolvidas várias acções 
de divisão de propriedades seguidas, na genera-
lidade, de aforamentos. 
Na maioria dos casos correspondem a faixas 
de terrenos localizadas nos limites de grandes 
propriedades. O objectivo seria a fi xação de mão 
de obra mais barata para a agricultura, facto que 
explica a pequena dimensão das parcelas – um a 
um e meio hectares – que não deveriam bastar 
para a subsistência das famílias levando os 
habitantes a trabalhar também para os grandes 
proprietários. As parcelas são desenhadas 

através de quadrículas regulares – quadradas ou 
rectangulares –. As casas, dispersas nas próprias 
parcelas, não revelam uma estrutura legível.
“Não era permitido ao casal de colonos erguer 
uma casa superior a 50 m2 e apenas em materiais 
que não fossem duráveis, entre os quais a pedra 
estava interdita. É, pois, com esta interdição que 
os colonos recorrem à madeira e à terra (adobes) 
para elevarem as suas habitações.”1

1 FERNANDES, Maria. "Os colonos e a arquitectura 

de adobe em Portugal". In Actas do Congresso 

TerraBrasil 2008. São Luís do Maranhão, 2008.

•113.  Herdades e Foros em torno de 

Pegões. Fotografia aérea actual.
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No estudo “A Colonização da Gafanha”1 é 
inquirida a “ocupação/apropriação de terras 
incultas”. Os terrenos inicialmente despovo-
ados foram alvo de processos de ocupação e 
aforamentos por jeiras e leiras2. 
Os lotes foram traçados sucessivamente de 
forma perpendicular às vias. A sua subdi-
visão, executada ao longo dos tempos, levou à 

1 AFONSO, Manuel Sieuve. A colonização da 

Gafanha. Subsídios para o seu estudo. [Relatório 

final do curso de Engenheiro –Agrónomo]. Lisboa, 

ISA, 1938.

2 FERNANDES, Maria. "Os colonos e a arquitectura 

de adobe em Portugal". In Actas do Congresso 

TerraBrasil 2008. São Luís do Maranhão, 2008.

existência de lotes muito estreitos e compridos 
cuja área, que inicialmente bastaria para a 
subsistência da família, se tornou insufi ciente. 
As habitações são construídas em adobe 
junto das vias, formado um assentamento em 
“dispersão ordenada”3 que se caminha pouco a 
pouco para um “habitat concentrado”4

3 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de colo-

nização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo 

de ordenamento paisagístico e ruralização dos 

núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. 

p.8.

4 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. 

Lisboa, UTL-ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. p.133.

•114.  Gafanhas próximas da CA da 

Gafanha. Fotografia aérea actual.
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Herdade do Montinho e da Gramacha | 
caso estudado pela JCI em 1938

Constituição de 304 glebas em 894 hectares.
A acção de divisão de terras em regime de 
propriedade privada seguida de arrendamento 
das glebas executada em 1897 na Herdade 
do Montinho, e posteriormente, em 1921, na 
contígua Herdade da Gramacha é desenvolvida 
a pedido dos habitantes da povoação vizinha 
– Machede – à sua proprietária, no sentido da 
sua exploração possibilitar a melhoria das suas 
condições de vida1. A divisão da propriedade é 

1 VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Parcelamento 

das Herdades do Montinho e da Gramacha (Nossa 

desenhada sobre um levantamento topográfi co 
executado para o efeito2.
O parcelamento, à semelhança do que sucedia 
na época, nas acções de colonização espa-
nholas [•117] e italianas [•118], era estruturado 
a partir de um eixo central, que correspondia 
a uma estrada de penetração da Herdade. Um 
segundo conjunto de linhas, traçado perpendi-
cularmente a este eixo, estruturava as parcelas.
Os primeiros contratos, em 1897, previam a 
possibilidade de construção, nas courelas, de 
“casas necessárias para a sua habitação com 
autorização da senhoria”, estas seriam “sempre 

Senhora de Machede — Évora). Lisboa, JCI, 1938. p.8.

2 Idem, ibidem.

•115. Herdade do Montinho e da Gra-

macha. Planta de localização e planta 

de parcelamento.
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•116. Herdade do Montinho e da Gra-

macha. Fotografia aérea actual.

feitas à margem do caminho que dá serventia 
para o terreno arrendado e separadas das edifi -
cações dos rendeiros vizinhos”3. No entanto tal 
não se viria a verifi car. O relatório refere que 
no início “atraídos pela ambição de possuírem 
terras, foram aparecendo, vindos de diferentes 
pontos [...] indivíduos que de um modo geral, 
após a posse das terras, se estabeleceram defi -
nitivamente em Machede, alugando ou cons-
truindo casa para habitação”4, o que signifi ca 
que a acção de colonização levou ao cresci-
mento do assentamento existente e não ao 
estabelecimento de um novo. Posteriormente, 

3 Idem, p.12.

4 Idem, p.21.

na divisão da Herdade da Gramacha, em 1921, 
determinava-se que apenas poderiam ser 
rendeiros os moradores de Machede5 Em 1938 
verifi ca-se que todos os rendeiros eram nessa 
povoação residentes, apesar de existirem famí-
lias que habitavam em cabanas nas courelas, e 
de nas 304 parcelas instituídas, apenas terem 
sido construídas duas casas6.
A estrutura de parcelamento do território é, 
ainda hoje, legível.

5 Idem, p.11.

6 Idem, ibidem.

2.1.1 A FIXAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PROJECTO
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•117.  “Parcelación de un cortijo en 

suertes en una hacienda próxima a 

Morón de la Frontera”
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•118.  Arbórea, área colonizada na 

década de 1920. Fotografia aérea 

actual.
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Constituição de 111 glebas em 402 hectares.
A acção de divisão de terras em regime de 
propriedade privada seguida de venda das 
glebas é desenvolvida pelo proprietário que, 
não residindo no distrito, considerou não reunir 
condições para gerir a sua exploração, e, após 
a tentativa de venda global da propriedade, 
entendeu ser este o meio que lhe permitia obter 
um maior lucro. 

A dimensão das parcelas da divisão inicial 
varia entre 2 e 10 hectares sendo frequentes 
as parcelas de 2, 3, 4 e 5 hectares. A compra 
de várias parcelas por apenas um comprador 
e a divisão posterior de algumas das parcelas 
alterou bastante o desenho do plano de divisão 
da propriedade que na sua versão inicial se 
regrava por uma uniformidade das larguras das 
parcelas nas frentes com a via de acesso.

Herdade da Tôrre do Freixo e Fonte Santa 
– Vidigueira | caso estudado pela JCI em 
1938
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Apesar da povoação mais próxima – Vidigueira 
– distanciar cerca de 4,5 km, é lá que habitam os 
novos proprietários. Nas parcelas apenas foram 
construídas oito casas. A dimensão das proprie-
dades, à excepção da maior, com dez hectares, 
é considerada “manifestamente insufi ciente 
para manter uma família”. Este facto e a grande 
distância entre a habitação e a exploração agrí-
cola são apontados como os problemas que 
“muito encarecem e difi cultam todos os traba-
lhos, sem permitir a constante assistência, tão 

necessária à boa cultura, e ainda embaraça a 
realização de estrumações, bem como o mais 
conveniente aproveitamento e exploração da 
terra”1.
A estrutura de parcelamento do território foi na 
última década completamente alterada.

1 PINTO, José Rebelo Vaz. Parcelamento da Herdade 

da Tôrre (Vidigueira). Lisboa, JCI, 1938. p.22.

•119. Herdade da Tôrre do Freixo e 

Fonte Santa – Vidigueira. Planta de 

localização, planta de parcelamento 

segundo o projecto inicial e planta do 

parcelamento em 1938

2.1.1 A FIXAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PROJECTO



228

•120.   A região estudada no Projecto de 

Colonização da Herdade de Pegões.
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A metodologia utilizada nos estudos das colonizações “espontâneas” mantêm-
-se, numa fase seguinte, na elaboração dos projectos de colonização, onde é exacta-
mente a questão metodológica que nos interessa destacar. 

A primeira parte de cada projecto, dedicada ao estudo da região e orientada 
segundo vários aspectos – fi siográfi co (situação, limites, superfície; orografi a e hidro-
grafi a; geologia e agrologia; clima), social (crescimento médio da população; popu-
lação residente – fogos e sua composição; densidade populacional), agro-pecuário e 
aspectos da propriedade rústica e exploração agrícola –, demonstra como, à partida, 
há uma intenção de integrar a intervenção na sua envolvente, optimizando as suas 
condições e características e tornando-a também oportunidade de se constituir como 
exemplo a seguir na região. [•120]

Será seguindo este método, de iniciar o projecto a partir do estudo da região 
que, nos projectos dos momentos seguintes se informa, por exemplo, a opção por 
um povoamento disperso ou concentrado, analisando o que Henrique Abecasis refere 
como “habitat natural”31 e que engloba aspectos como a topografi a da região, o 
clima, a continuidade e constituição das parcelas e a natureza das culturas – regadio, 
sequeiro. Não havendo uma alteração signifi cativa das culturas propostas relativa-
mente às praticadas na região, mas sobretudo a optimização da sua produção, veri-
fi car-se-á uma aproximação natural entre o tipo de povoamento existente na região 
e o proposto. 

Milagres e Sabugal 
– reorganizar e projectar em emergência

Apesar dos projectos desenvolvidos em emergência para as CA de Milagres e 
Martim Rei não constituírem um particular momento de debate, sobre o desenho 
do território, os projectos revelam, desde logo, algumas das premissas que enun-
ciamos acima como marcantes dos projectos de colonização da JCI. A opção pelo 
povoamento disperso enquanto resposta optimizada do ponto de vista agrícola será 
uma constante em todos os projectos desenvolvidos neste período. O desenho das 
parcelas a partir da qualidade dos solos, o dimensionamento quantitativo e qualita-
tivo do casal agrícola no sentido de garantir a auto-sufi ciência da família e a determi-
nação da indivisibilidade e inalienabilidade do casal agrícola como dispositivo legal 
para impedir o fraccionamento da propriedade, constituirão princípios constantes 
em todos os projectos de colónias agrícolas desenvolvidos pela JCI.

Não foi tarefa gostosamente aceite pela Junta a da reorganização da 
Colónia Agrícola dos Milagres, porque sempre é mais difícil e ingrato 
recompor obra iniciada do que desde o começo traçar e executar obra nova.32 
JCI

31 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. Lisboa, UTL-ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. p.204.

32 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

projectos de colonização

Projecto de reorganização 
da Colónia Agrícola dos Milagres
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A primeira tarefa da JCI na elaboração do projecto correspondeu à averiguação 
das causas de insucesso da colónia, para determinar as possibilidades desta se 
manter, “mas com vida prestigiante”33. “Averiguou-se, com o maior cuidado e detalhe, 
o estado actual da Colónia no que se refere às instalações existentes a sua conser-
vação, ao grau de aproveitamento agrícola e às qualidades dos colonos.”34 

Das causas identifi cadas para o insucesso da colónia, entre outras35, é salien-
tada a insufi ciente área atribuída para cada casal – cinco hectares –, a defi ciente 
“arrumação cultural”36, e a importância dada ao embelezamento em detrimento de 
preocupações produtivas37.

[…] o projecto inicial diz que se realizaram estudos agrológicos, geo-hidro-
lógicos, fi to-culturais das terras dos baldios circunvizinhos e económico-
-sociais da população local, mas não se encontraram os relatórios desses 
estudos, o que obrigou a repeti-los cuidadosamente para se caminhar sobre 
base segura. […] Não é possível a distribuição regular das terras de cada 
casal em faixas escalonadas, partindo da mata e matos nas terras mais 
altas para se chegar às culturas arvenses, nas mais baixas, como se preconi-
zava e se realizou no estabelecimento dos casais. Pelo contrário, verifi cou-se 
que a distribuição das manchas da cultura tinha que ser muito irregular 
para se adaptar às indicações do estudo agrológico.38 JCI

A análise e critica à colónia existente e aos processos que instruíram o seu 
projecto são utilizados não só para fazer a apologia da investigação prévia como 
também para evidenciar as qualidades dos estudos que agora propunham, em detri-
mento dos que teriam sido efectuados em 1927, validando a sua pertinência e resul-
tados. Como conclusão fi nal é sublinhada a relevância da aprendizagem decorrente 
da análise ao estado factual da colónia, para a compreensão das consequências das 
acções desprovidas de prévia e criteriosa investigação39.

É interessante notar que na grande maioria os casais são constituídos por 

33 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.0.

34 Idem. p.1.

35 “a) – Só houve preocupação de dar aos colonos ensinamentos técnicos, sem conjuntamente se lhes 

oferecer o crédito necessário para os seguirem; b) – Não se garantiu, desde início, a posse efectiva da 

terra aos que a iam cultivar, evidentemente, depois de demonstrarem as suas qualidades; c) – Não se 

escolheram inicialmente os colonos e mantiveram-se os que demonstraram falta de qualidades e de 

vontade para ascenderem à posse efectiva da terra.” In Idem. p.11.

36 “[…] não se fez uma cuidada arrumação cultural baseada nos estudos agrológicos e daí derivaram erros 

graves que chegaram até ao próprio Campo de Demonstração, pois cultivam-se terras de 4ª classe – que 

economicamente só podem ser destinadas a mato ou a floresta –, enquanto se deixaram de charneca as 

melhores terras de 1ª.” In Idem, ibidem. 

37 “As árvores de fruto existentes na Colónia, que não são muitos centos, foram plantadas, tanto em terras 

apropriadas, como noutras onde nunca poderiam prosperar; olhou-se só ao embelezamento dos cami-

nhos e o resultado foi nada produzirem porque as que estão em bom terreno faltam os indispensáveis 

abrigos.”
 
In Idem, ibidem.

38 Idem. p.10.

39 “Como da maior importância, consideram-se os ensinamentos colhidos com o inquérito do estado 

actual da Colónia Agrícola dos Milagres, porque muito interessa nunca perder de vista – de futuro – os 

resultados a que se chega, quando falta criteriosa investigação e cuidado estudo, antes de se lançarem 

as bases de qualquer obra de Colonização.”
 
In Idem.  p.12.

a herança. 
Identifi cação das causas do fracasso
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glebas de exclusiva aptidão fl orestal e que as melhores terras – de 1ª classe – 
se encontram em grande parte incultas. Explica-se tal desacerto, pela falta 
de cuidados nos estudos agrológicos que ainda há meia dúzia de anos se 
não realizavam em Portugal, executados, aliás, hoje pelos mais modernos 
processos da técnica.40 JCI

A proposta de reorganização da colónia assenta no redimensionamento do casal 
agrícola a partir das necessidades e capacidades de trabalho de uma família que se 
deseja auto-sufi ciente, e do estudo das aptidões culturais dos solos que orienta a 
proposta das espécies a cultivar41. Estabelece como premissa o aproveitamento das 
construções existentes; a uniformidade, no casal, da proporção entre as percenta-
gens de terras das diferentes classes; a constituição de casais com o número mínimo 
de glebas de dispersão; e o aproveitamento dos caminhos existentes para serventia 
dos novos casais42. Consequentemente, desanexa o Núcleo da Triste e Feia43 e reduz 
o número total de casais de 44 previstos (15 construídos) para doze, aumentando a 
área de cada casal, em média, para 15 hectares44.

Desde já se afi rma que não se teria escolhido o Baldio dos Milagres para 
início dos trabalhos de colonização; seria mais conveniente a realização das 
primeira obras em terrenos com francas condições de progresso fácil para as 
novas propriedades – o que sempre acredita o realizador – de que num meio 
adverso mais indicado para a utilização fl orestal do que agrícola.45 JCI

Entendendo que as conclusões da análise da Colónia Agrícola dos Milagres, com 
vista à sua reorganização, constituem uma apologia da inevitabilidade da conside-
ração das categorias do solo como premissa primeira e essencial para o desenho 
dos casais e consequentemente do conjunto da colónia, em detrimento de outros 

40 Idem. p.10.

41 “1º – O casal deve manter a família do colono, sem necessidade de este recorrer ao trabalho em 

propriedades de estranhos; 2º – A auto-suficiência consegue-se numa pequena superfície das terras dos 

Milagres, com uma área de matos e matas, pelo menos, igual à das terras de cultura e nelas baseando 

a exploração em policultura variada, com predominância de forragens, para aumentar a existência dos 

gados, indispensável à melhoria da fertilidade destes solos fracos; 3º – As culturas de rendimento serão 

a batata e o milho, por não convir atribuir à vinha marcada importância; 4º – As terras de 4ª classe, 

que ocupam mais de 50% da área total, destinam-se a mato e pinhal, reservando-se as melhores para 

a cultura arvense, com intensificação máxima, nas de 1ª classe. 5ª – Quanto a gados, cada colono 

deverá manter uma junta de vacas e recriar 2 juntas de bezerros, além dos 3 porcos em recriação e outro 

de engorda; 6º – O hortejo, e aproveitamento do brejos, e a plantação de vinha e de árvores de fruto 

terão o desenvolvimento que permitirem as condições locais de cada casal e as possibilidades de cada 

colono, constituindo um maior valor que não entra em consideração nos cálculos de rendimento; 7º 

– Completa-se a economia da família com algumas pequenas fontes de receita, como a apicultura e a 

criação de galinhas e coelhos; 8º – Além das manchas florestais das terras de 4ª classe, estabelecer-se-

-ão cortinas de abrigo, onde forem necessárias.” In Idem. p.23.

42 Idem. p.158.

43 O Núcleo da Triste e Feia, tendo-se constatado que era formado por terras extremamente pobres, foi 

excluído do novo plano de colonização, e sugerido que fosse entregue “[…] à Casa do Povo dos Milagres, 

com o encargo de permitir aos actuais colonos, quando desalojados, habitem as casas ali existente e 

disfrutem uns 2 hectares das terras circundantes.” In Idem. p.187.

44 Foi decidido implantar seis casais no Núcleo dos Milagres, com uma área média de 18,5 hectares, e sete 

casais no Núcleo da Bidoeira, com uma área média de 12,5 hectares.

45 Idem. p.1.

Proposta de reorganização

Projecto de colonização 
do Baldio de Sabugal, Peladas
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temas como a sua legibilidade ou capacidade de gerar inter-relações entre os vários 
elementos do conjunto, o Projecto para a Colónia Agrícola de Martim Rei, primeira 
projectada de raiz pela JCI, será dessa apologia exemplo. Sem elementos pré-exis-
tentes e desenvolvido em simultâneo com o Projecto de reorganização da CA dos 
Milagres, o projecto da CA de Martim Rei interpretará rigorosamente todas as conclu-
sões apreendidas neste, produzindo um conjunto onde as questões enunciadas terão 
uma expressão ainda mais vincada.

A metodologia da JCI para a implantação de colónias agrícolas, obedecendo “a 
um conjunto uniforme de regras estabelecidas em função dos objectivos doutriná-
rios declarados (e do modelo de intervenção correspondente, o casal agrícola)”46 é 
aqui enunciada, estabelecendo como primeiro passo a elaboração de um conjunto de 
estudos em que a investigação económico-social viria a assumir grande relevância. 
O processo, contudo, não será integralmente elaborado pela JCI, visto que parte dos 
estudos – uma planta do baldio na escala 1/5000, um estudo agrológico e económico-
-agrícola e um anteprojecto de colonização – teriam transitado da extinta Direcção 
Geral da Acção Social Agrária47.

Organizado em quatro capítulos48, o documento de apresentação do projecto de 
colonização inicia com uma breve sinopse sobre a geografi a e a história de “O Baldio”, 
a que se segue os estudos realizados no terreno – “O Meio” e “A exploração agrícola”. 

Em “O Meio” é caracterizado o “Meio Físico” em três alíneas – “orografi a e hidro-
grafi a”, “agrologia e hidrologia”, “clima” –, que reunidas permitiam traçar a respec-
tiva “Carta Agrológica”; e o “Meio social e económico”, organizado em duas alíneas 
– “População” e “Comércio agrícola”, resumindo dois dos estudos apresentados 
em anexo49 – “Monografi as de famílias rurais” e “Recenseamento da população da 
freguesia” a partir dos quais era calculada a área considerada necessária ao sustento 
de uma família. 

No capítulo “A exploração agrícola”, organizado em três alíneas – “Estado actual 
do baldio e sua função social”, “Culturas e pecuária na região”, “Propriedade rural” –, 
era caracterizada primeiro, de forma genérica, a agricultura local e procedia-se depois 
à monografi a de uma unidade produtiva da região.

O Projecto de colonização propriamente dito, é apresentado no quarto capí-
tulo – “A colonização”. A partir da “Carta Agrológica” os casais são implantados em 
função das categorias dos solos (constantes na correspondente “Carta de Aptidão 
Cultural”)50, das culturas agrícolas propostas (aferidas no capítulo “A Exploração 

46 ÁGOAS, Frederico. Saber e poder. Estado e investigação social agrária nos primórdios da sociologia em 

Portugal. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Tese de 

Doutoramento em Sociologia]. p.271.

47 JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.1.

48 I – O baldio; II – O Meio; III – A exploração agrícola; IV – A colonização. In JCI. Projecto de colonização do 

Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937.

49 Anexo I – Estudo hidro-geológico sobre os baldios do Sabugal; Anexo II – Monografias de famílias rurais; 

Anexo III – Construções – orçamentos e plantas; Anexo IV – Recenseamento da população da freguesia; 

Anexo V – Inquérito à situação económica dos cultivadores do baldio; Anexo VI – Selecção dos colonos. 

In Idem, ibidem.

50 “A distribuição dos terrenos que hão-de constituir os deferentes casais, deve ter por base a carta de 

metodologia enunciada
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Agrícola”) e ainda da área considerada necessária ao sustento de uma família51. O 
projecto de colonização integra também a informação relativa ao “casal tipo” – 
culturas, gado, alfaias, construções, receitas e encargos –, à implantação dos casais, 
às obras complementares de colonização – reparação da estrada Sabugal-Baldio, 
rompimento de estradas de penetração e caminhos de acesso, arroteia e instalações 
para a assistência técnica – e ao orçamento geral.

Interessa desde já sublinhar que as culturas propostas correspondem às 
correntes na região52, não existindo qualquer intuito de introduzir transformações 
suscitadas ou apoiadas pela introdução de novas técnicas agrícolas.

Numa primeira fase o projecto previa a implantação de 78 casais agrícolas, e 
cada casal iria dispor de sete hectares. Sobre o assentamento, era referido que “A 
casa de habitação e anexos (estábulo, curral, etc.) fi carão situados numa gleba dos 
terrenos de 1ª categoria, onde seja possível o estabelecimento duma pequena horta. 
Esta constituição das propriedades permitirá a formação de núcleos de casais, mais 
ou menos afastados, em semi-aldeamento que, em virtude da situação da maior 
percentagem dos terrenos de 1ª categoria, fi cará situado junto à estrada principal 
que liga o baldio à vila.” 53

Mas, numa visita dos técnicos da JCI ao baldio, foi constatado que “parte do 
baldio a Norte da estrada, precisamente onde estão localizados os melhores terrenos, 
estava quási completamente cultivada, ostentando por vezes magnífi cas searas de 
centeio e algumas de trigo em vias de boa maturação e, em terrenos mais frescos e 
fundáveis, alguns batatais.”54 Nesse momento o projecto foi suspenso por se reco-
nhecer “a necessidade de mandar proceder a um inquérito especial, com duplo fi m de 
averiguar, acerca de cada utente, a importância que teria na economia da respectiva 
família a parte explorada do baldio e, no mesmo tempo, determinar quais os usuários 
actuais que habitam casa própria ou de renda e que, consequentemente, poderiam 
dispensar a construção de moradia própria no terreno baldio.”55

Com o “inquérito económico-social aos actuais cultivadores do baldio do 

aptidão cultural, de modo a ser respeitada, tanto quanto possível, a percentagem dos terrenos das 

diferentes categorias atribuídas ao casal tipo.” In Idem. p.64.

51 “Para a determinação da área que deve constituir a unidade económica, tendo em atenção o plano de 

exploração apresentado, deverá tomar-se, como ponto de partida, a quantia anual necessária à manu-

tenção duma família rural (5 pessoas) e, seguidamente, calcular o número de ha. a atribuir a uma explo-

ração agro-pecuária com o rendimento líquido igual àquela quantia.” In Idem. p.48.

52 “As culturas preconizadas são somente as usadas na região, porque a introdução brusca de quaisquer 

outras traria inconvenientes resultantes da natural relutância dos agricultores pelas inovações, aliás 

contingentes, visto que a faculdade de adaptação de novas culturas não está verificada experimental-

mente e ainda porque seria necessário ter em conta as dificuldades de colocação de novos produtos em 

mercados que os desconhecem. Por tais motivos a exploração futura terá por base as culturas da batata, 

do centeio e do milho, julgando-se vantajoso introduzir nas rotações culturais forraginosas, de modo a 

facilitar a solução do problema alimentar do gado e, entre estas, procurar-se dar lugar de importância às 

leguminosas, pela sua acção melhoradora.” In Idem. p.46.

53 Idem. p.64.

54 Idem. p.80.

55 Idem, ibidem.

acerto metodológico
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Sabugal” 56, em que se constatou que para 349 pessoas a exploração da respectiva 
gleba era um auxílio imprescindível, “entreviram-se desde logo as perigosas conse-
quências sociais e os duvidosos resultados económicos que traria a ocupação total do 
baldio por meio de casais agrícolas, não tendo, portanto, em linha de conta os impor-
tantes direitos adquiridos e até certo ponto defensáveis”57 levou a Junta a depreender 
que a forma de colonização “teria que variar, consoante as circunstâncias reais […] de 
modo a tornar económica e socialmente útil a colonização do baldio.”58 

Este incidente seria justifi cado pelo facto do “[…] estudo económico-social não 
ter podido acompanhar o ritmo dos estudos propriamente agronómicos, visto que 
estes estavam em parte realizados […]” pela extinta Direcção Geral de Acção Social 
Agrária, e “[…] foi causa de que só mais tarde se pudesse julgar quanto a determi-
nante de ordem social viria a modifi car as indicações da produtividade dos terrenos 
em causa” 59. 

Abandonado o projecto de colonização total dos baldios, foi necessário defi nir 
a área destinada à instalação de casais, de forma a comportar o maior número de 
colonos e permitir simultaneamente que a restante área permitisse aos usuários 
manter os rendimentos que antes tiravam das glebas. Foi estabelecido um processo 
de selecção sucessiva, defi nindo a JCI um conjunto de condições de eliminação60 que 
levaram ao apuramento de 39 indivíduos. 

Para a instalação dos 39 casais correspondentes, foram seleccionados os 
terrenos a Norte por serem considerados “mais próprios para a instalação de casais 
agrícolas”.

A atribuição de sete hectares por casal é mantida em média61, ocupando estes 
uma área de 281,5 hectares à qual acrescem 40 hectares para fornecimento de lenhas 
e matos, de utilização comum62. Da restante área, 263 hectares seriam divididos 
em glebas e 96,90 hectares destinados a logradouro comum para fornecimento de 
lenhas e matos63. 

56 JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.81.

57 Idem.p.80.

58 Idem, ibidem.

59 Idem, ibidem.

60 “a) – Indivíduos que podiam dispensar a exploração do baldio; b) – Indivíduos com idade superior a 45 

anos; c) – Indivíduos do sexo feminino; Indivíduos sem família normalmente constituída; d) – Indiví-

duos sem capacidade moral ou física; e) – Indivíduos com má aptidão agrícola ou predomínio de outra 

profissão; f) – Indivíduos proprietários com área superior a 1 ha ou rendeiros com área superior a 2 ha; 

g) – Indivíduos menos necessitados com maiores possibilidades económicas; h) – Indivíduos com casa 

própria.” In Idem. p.85.

61 Idem. p.87.

62 Idem. p.115.

63 Idem. p.115.
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Pegões e Gafanha 
– projecto “doutrinariamente bem concebido e praticamente bem 
fundamentado”

A execução dos projectos relativos à Herdade de Pegões e à Mata Nacional 
da Gafanha constitui experiência destinada a alicerçar obra mais vasta.64 
Decreto-Lei 36 054 de 1946

Após as experiências condicionadas dos projectos para os baldios dos Milagres 
e Sabugal, e numa primeira fase em que ainda se acreditava poder avançar para a 
colonização das grandes propriedades do Sul (enfrentando a resistência dos latifun-
diários65), interessava experienciar todo um percurso que se queria exemplo para tais 
operações. Sem baldios colonizáveis através de casais agrícolas, a Sul, os terrenos da 
Herdade de Pegões, incorporados no Património Nacional do Estado em 1937, após 
José Rovisco Pais os ter legado, aos Hospitais Civis de Lisboa, em 1932, e os terrenos 
da Mata Nacional na Gafanha, cujos solos arenosos também se aproximavam das 
questões levantadas pelas areias do Plioceno do Tejo, constituem as oportunidades 
para a fi xação de uma metodologia e construção de uma operação que servisse de 
propaganda. E, para tal, não será também negligenciável o facto de a escolha recair 
sobre terrenos isentos de confl itualidade associada à ocupação de terrenos baldios66.

Apesar dos terrenos da Herdade de Pegões pertencerem ao Estado, sobre qual-
quer intervenção que neles se efectuasse recaía a obrigação “[…] de se garantir rendi-
mento igual ao que lhe provinha da exploração da Herdade.” 67, pelo que o primeiro 
passo da JCI foi desenvolver um inquérito preliminar sobre a Herdade de Pegões e 
regiões próximas – “[…] fez-se em poucos dias, nada aprofundou, mas foi conclu-
dente.” 68

Em resumo: a impressão pública colhida permitiu concluir que, não obstante 
a pobreza dos solos, o pensamento de colonizar a Herdade não era deva-
neio generoso e poderia, antes, transformar-se em fecundo e alicerçado 
propósito.69

Perante tal conclusão, a JCI decidiu realizar uma vasta série de estudos que 

64 Ponto III do Decreto-Lei 36 054. Diário da República n.º 290, Série I de 1946-12-20. Ministério da 

Economia. Lisboa.

65 “Uma das obras mais significativas da Junta – a colonização da Herdade de Pegões – era um espinho na 

consciência dos agrários. Passavam de largo na esperança de ver a iniciativa transformar-se em espec-

tacular desastre deixando ruína exemplar que o vento sepultaria sob as areias pliocénicas.” In CALDAS, 

Eugénio de Castro. “A agricultura na história de Portugal (62). Colonização Interna.” In Vida Rural n.º 1617, 

Ano 44º, Setembro 96. p.49.

66 Entre outros, no decorrer dos trabalhos de arroteia dos terrenos do baldio do Sabugal, entre 1938 e 

1939 foram relatados vários episódios de manifestações de protesto decorrentes da desconfiança por 

parte dos anteriores usufrutuários do baldio. In GONÇALVES, Cláudio Costa. Arroteamento do baldio do 

Sabugal. Lisboa, JCI, 1939.

67 JCI. Op. cit. p.11 e 12.

68 Idem. p.15.

69 Idem. p.15.
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levassem ao conhecimento integral dos múltiplos aspectos do problema e que 
fornecessem uma base sólida, “[…] elementos sobre agricultura regional, produtivi-
dade e possibilidades aquíferas dos solos da Herdade, de modo a, conjugando estas 
noções entre si e com as boas normas da técnica agronómica, habilitar a Junta com os 
elementos indispensáveis à elaboração de um plano de aproveitamento da Herdade, 
doutrinariamente bem concebido e praticamente bem fundamentado. “70

Não se julga que devassa agronómica tão perfeita e exaustiva como esta, 
incidindo sobre a Herdade de Pegões e regiões circundantes, alguma vez 
tenha sido levada a efeito entre nós. Tarefa de conjunto, verdadeiro trabalho 
de ‘’equipe’’ segundo os modernos princípios da técnica de investigação 
científi ca, tem-se por certo, mau grado as suas defi ciências, a inquirição 
feita em Pegões valerá como padrão a seguir e a superar sempre que 
possível, nos inquéritos agronómicos cuja realização é urgente noutras, e 
mais produtivas, regiões do País.71 JCI

Os estudos foram organizados em nove pontos: Levantamento topográfi co; 
Estudo económico-social; Estudo agrológico; Estudo de captação de águas para rega; 
As disponibilidades de água em relação às áreas a regar; Elevação e distribuição de 
água para rega; Estudo do custo de elevação da água para rega; Construções neces-
sárias a cada casal e adaptação dos edifícios existentes; Avaliação da Herdade72.

Sobre o levantamento topográfi co era referida a importância da existência 
de planta em escala conveniente “[…] que permitisse o rigor exigido pelos estudos 
agrológico e hidrológico, pelos da implantação de casais e traçado de estradas e 
caminhos de acesso.”73 Pelo que foi decidido proceder ao levantamento de toda a 
Herdade à escala 1/5.000 “[…] utilizando processos fotogramétricos, particular-
mente vantajosos em virtude de permitirem perfeita identifi cação de todo o detalhe, 
(especialmente as folhas de cultura arvense, o aspecto dos povoamentos fl orestais, 
o compasso das culturas arbóreas, etc.).”74

O Estudo económico-social “[…] onde se procurava justifi car o cabimento e a 
necessidade da obra de colonização, através do levantamento das defi ciências estru-
turais da zona face ao modelo idealizado.”75, “ocupou durante longos meses quatro 

70 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.16.

71 Idem, ibidem.

72 A determinação de um valor venal para a Herdade impunha-se quer pela necessidade de dar resposta 

à garantia de rendimentos para os Hospitais Civis de Lisboa, quer “[…] para habilitar a Junta com 

elementos que lhe permitissem, no orçamento do presente projecto, incluir a importância a despender 

com a sua aquisição e que, como é obvio, terá de ser considerada no computo dos encargos a amortizar 

pelos futuros colonos”.
 
“A Herdade foi avaliada em 3.540 contos.”

 Idem. p.78 e 90.

73 Idem. p.16.

74 “Conforme fora previamente determinado, a altura do voo permitiu a restituição, na escala 2.500, das 

chapas estereoscópicas das zonas que serão submetidas ao regadio. Assim, quanto a essas zonas, pode 

dispor-se da carta naquela escala em termos de tornar viáveis todos os estudos relativos à adaptação ao 

regadio, movimento de terras, traçado de casais, etc., estudos estes que requerem detalhe e rigor alti-

métrico superiores aos da carta 1/5.000.” In Idem. p.17.

75 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

estudos
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brigadas de dois técnicos, dirigidos pelo Engenheiro Agrónomo Professor Henrique 
de Barros76, e traduziu-se na apresentação de um relatório, em 8 volumes77 e 1.346 
páginas dactilografadas, recheados de quadros estatísticos, plantas topográfi cas, 
gráfi cos e fotografi as, o qual constitui o anexo n.º. I a este projecto. Este estudo 
recaiu sobre muitos aspectos da agricultura regional, mas em particular sobre […]: a) 
– Evolução agrícola da região e resultados provenientes das várias colonizações nela 
realizadas. b) – Superfície e arranjo das explorações agrícolas capazes de manterem, 
com o seu produto, a família cultivadora (exploração de tipo familiar). c) – Nível de 
vida das famílias rurais. d) – Culturas práticas na região e técnica cultural seguida, 
incluindo a comparação de produções e rendimentos.“78

O estudo agrológico foi desenvolvido pelos Engenheiros Agrónomos Professor 
Joaquim Vieira Botelho da Costa e Professor António Sardinha de Oliveira79 e apre-

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. [Tese de doutora-

mento]. p.27.

76 Henrique de Barros, Professor do Instituto Superior de Agronomia dirigiu a equipa onde entre outros 

participaram António de Jesus Pereira, João Martins, José Luís Carvalho Vieira, Manuel Costa Lopes e 

Manuel Sieuve Afonso. 

 Parte dos estudos realizados correspondem a trabalhos académicos de alunos do ISA, como é exemplo: 

VIEIRA, José Luís da Silva Carvalho. Uma colonização de iniciativa particular em Vendas Novas. Lisboa, ISA, 

1939. 

77 Volume I – “Características gerais da região de Pegões: Demarcação; sub-regiões; aspectos fisiográficos; 

repartição da propriedade; colonizações realizadas; população; exploração agrícola – estudo especial 

da exploração de tipo familiar –; a Herdade de Pegões. Neste volume expõem-se os objectivos e define-

-se o âmbito dos problemas a estudar, extraem-se ensinamentos e cotejam-se os resultados apurados 

nos inquéritos especiais de que tratam os volumes seguintes.“ Volume II – “Estudo da colonização que 

Rovisco Pais promoveu em 2.459 hectares da Herdade de Pegões.” Volume III – “Estudo da colonização, 

proveniente também de iniciativa particular, de 212 hectares da Herdade da Misericórdia sita nos arre-

dores de Vendas Novas.” Volume IV – “Contém inquéritos monográficos a 9 famílias de colonos da 

Herdade de Pegões.
”
 Volume V – “Consta de inquéritos monográficos a 6 explorações agrícolas dos 

arredores de Pegões – Estação.
”
 Volume VI – “Compreende inquéritos monográficos a 4 explorações 

agrícolas da Herdade da Misericórdia.
”
 Volume VII – “Inclui inquéritos monográficos a 4 explorações 

agrícolas dos arredores do Montijo.
”
 Volume VIII – “Compõem-se de numerosas contas de cultura (no 

caso de cultura arvense com as contas das rotações) e de gado.”

 No Volume II “A colonização foi estudada e relatada com a maior minúcia, tendo sido visitadas todas as 

propriedades e inquiridos todos os colonos pois se afigurou ser o exame cuidado dos resultados daquela 

iniciativa particular capaz de fornecer elementos muito úteis para a preparação do projecto de aprovei-

tamento da parte indivisa, cujas condições naturais em tudo são semelhantes às da parte colonizada.
 
O 

inquérito feito confirmou que, de facto, o aspecto geral da colónia não era dos mais prósperos havendo 

numerosas explorações agrícolas em irregular situação jurídica e precária condição económica. Os 

elementos colhidos levaram a Junta a abordar este problema e a considerar no presente projecto a reor-

ganização da colónia que Rovisco Pais instalou. Pretende-se assim evitar que, contígua à nova colónia 

a estabelecer em bases sólidas, se mantenha a colónia existente no estado actual de desorganização e 

instabilidade.”
 

 No Volume VIII “As conclusões são inúmeras […] A transformação agrícola da região e o seu povoamento 

são acontecimentos recentes, iniciados há pouco mais de 50 anos e ainda em curso. Anteriormente 

quási toda a região era inculta e despovoada.
”
 In JCI. Op. cit. p.19 e 20.

78 Idem. p.18.

79 Idem. p.38.

 Joaquim Vieira Botelho da Costa, engenheiro agrónomo, Professor do Instituto Superior de Agronomia 

notabilizou-se pelos seus estudos de caracterização e constituição do solo: COSTA, J.V.B.; AZEVEDO, 

A.L.; RICARDO, R.P. Caracterização e constituição do solo. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975.

 António Sardinha de Oliveira, engenheiro agrónomo, foi, entre 1938 e 1942, Professor da Escola de 
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senta uma série de conclusões relativas à constituição e dimensão da exploração 
familiar. É composto por uma carta agrológica, uma carta de aptidão cultural da 
Herdade, ambas na escala 1/5.000, e um relatório justifi cativo. 

A carta agrológica foi desenvolvida através de um dos “[...] métodos modernos 
de estudo do solo [que] consiste em observar não apenas a camada superfi cial – o 
chamado solo arável – mas todo o ‘’perfi l’’ do solo até 1,5 ou 2 metros de profundi-
dade. […] Consoante a menor ou maior profundidade a que se encontram as camadas 
compactas, a existência ou não existência de horizontes eluviais e a natureza e 
desenvolvimento destes, distribuíram-se os solos da Herdade de Pegões por onze 
“agrupamentos”, facto que comprova um grau de heterogeneidade que o simples 
exame das camadas superfi ciais não poderia, só por si, revelar.” 80 Na carta de aptidão 
cultural os “agrupamentos” foram reunidos em cinco “classes de aptidão cultural”, 
e nela fi guram já “[…] os limites dos casais, as estradas e caminhos e a localização 
aproximada das edifi cações a construir “81, tornando desde já claro que as premissas 
agrológicas, confi rmando as conclusões do inquérito económico82, são aquelas que 
informam o projecto do conjunto.

O estudo de captação de águas para rega foi contratado ao Engenheiro Civil 
Ricardo Esquível Teixeira Duarte, e revelou “[…] possibilidades de captação de caudais 
abundantes em certas zonas, designadamente na parte inferior dos vales […] ”. A 
proposta de captação de águas consiste na construção de 17 poços, na generalidade 
próximos dos leitos dos ribeiros que atravessam a Herdade, facto que justifi cará 
também a opção de desenho das parcelas de regadio e das construções dos casais 
ao longo destas linhas de água. 

Interessa-nos salientar, no estudo do custo de elevação da água para rega, a 
consideração das possibilidades do seu “[…] aproveitamento para outros fi ns de 
comprovada utilidade e interesses sob o ponto de vista de colonização, pois visam 
tornar mais humana a vida no nosso meio rural. Contam-se como possíveis aqui, 
entre outros, os seguintes aproveitamentos da electricidade: iluminação das casas 
da antiga e futura colónias, iluminação dos edifícios sociais e dos núcleos de aldea-
mento, fornecimento de energia às adegas, etc., para os quais não seria defensável 
a construção de central privativa.” 83 Constituindo este um dos argumentos para a 
opção do fornecimento de energia eléctrica à Colónia em detrimento da energia 
térmica (motores a “gaz-oil”).

Regentes Agrícolas de Évora na Herdade da Mitra. A sua “tabela de classificação dos solos quanto à 

textura”, foi adoptada no Instituto Superior de Agronomia. “Pode-se dizer que ambos lançaram as bases 

do estudo da Pedologia no nosso país.” In http://fundacaojlf.no.sapo.pt/Bio_SO.htm [consultado em 

1014-10-30].

80 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.38 e 40.

81 Idem. p.38.

82 “As conclusões do inquérito económico sobre as formas de promover o indispensável melhoramento 

fundiário foram inteiramente confirmadas, e cientificamente justificadas, pelo estudo agrológico.” In 

Idem. p.41.

83 Idem. p.68.
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Os determinantes políticos e sociais que levaram a ordenar a preparação 
deste projecto, encontraram cabal justifi cação no campo puramente econó-
mico. 84 JCI

O projecto de colonização centra-se nas questões de defi nição da empresa agrí-
cola e de dimensionamento e constituição dos casais, a questão do conjunto e suas 
infra-estruturas é remetida apenas para a necessidade de construção das estradas 
de penetração na Herdade, e a sua arborização, consideradas como de urgência 
imediata85.

 Constitui objectivo deste projecto a divisão da Herdade de Pegões em glebas 
que, pelas suas áreas e forma de exploração, correspondam à defi nição da 
empresa agrícola de tipo familiar. 86 JCI

A empresa agrícola de tipo familiar era defi nida como a empresa “[…] cuja 
receita iguale a despesa de manutenção do empresário e família, ou dela pouco difi ra; 
em que o trabalho manual seja principalmente executado pelos membros da família 
e em que o empresário realize simultaneamente trabalho manual e de gerência.”87 
Para dar resposta a estes princípios impunha-se “[…] uma “poli cultura intensiva” 
em que fi gurassem culturas regadas e estabelecida de forma a que os períodos de 
maior exigência de mão-de-obra para cada cultura fossem desencontrados. […] a 
escolha das culturas deveria ter em conta a conveniência em que a família tirasse 
as suas subsistências da maior parte dos produtos da exploração, sem esquecer a 
necessidade da obtenção de numerário através da comercialização dos restantes.” 

Relativamente ao gado seriam necessárias “[…] espécies capazes de fornecer tracção, 
estrume e rendimento pela venda das crias, apontando-se assim a preferência pela 
existência de vacas na exploração, sem esquecer que o gado suíno estabulado não 
pode «deixar de fi gurar neste tipo de empresa» e que a «criação de animais de capo-
eira é também característica da empresa agrícola familiar» “88.

O cálculo da “despesa de manutenção do empresário e família” tinha como 
base os elementos recolhidos nos estudos socioeconómicos “[…] procurando que 
pudessem vir a ser satisfeitas as exigências, não só de uma alimentação equilibrada 
e sufi ciente quanto ao seu valor energético, como também das de um nível de vida 
médio, comum aos dos «pequenos empresários agrícolas» das respectivas regiões. 89

A partir desta defi nição e cálculos seriam dimensionadas as explorações 
agrícolas.

84 Idem. p.234.

85 “Se estas iniciativas agora expostas, vantajosas e necessárias à vida duma colónia desta categoria, 

podem aguardar realização pelo menos até à instalação dos colonos, outras há, não menos importantes, 

cuja urgência é imediata devendo até preceder as próprias construções e outros melhoramentos fundiá-

rios.“ In Idem. p.226.

86 Idem. p.93.

87 Idem. p.93.

88 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. [Tese de doutora-

mento]. p.29.

89 Idem. p.28.

projecto
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 […] é “moralmente indispensável” que se estimem casais agrícolas com 
áreas superiores às médias regionais estudadas pois só assim se alcançaria a 
desejada elevação do nível de vida, considerado demasiado baixo.90 
Henrique de Barros

Partindo dos inquéritos, o casal agrícola ideal para a zona de Pegões foi dimen-
sionado com “[…] com 26 hectares, dos quais 5 a 6 destinados à cultura da vinha […] 
”91. No entanto as percentagens e distribuição não uniforme de terrenos de cada cate-
goria e a distância entre os terrenos – cerca de 6 quilómetros – levaram à organização 
da colónia em 2 núcleos – Faias-Lagoa do Calvo e Pegões Velhos – e a estabelecer 
vários tipos de casais com diferentes dimensões. 

Na reorganização da colónia existente as parcelas foram dimensionadas com 
24 hectares, de forma a “[…] fi car integralmente incluídos nos talhões quadrados 
(compreendidos entre 4 ruas) em que se encontra dividida a zona colonizada.”92 
Dos 24 hectares, um seria de regadio e 3,5 a quatro hectares ocupados pela vinha. 
O Núcleo de Pegões Velhos foi organizado com 87 casais, sendo 80 casais com 23 
hectares – um hectare de regadio, quatro hectares de vinha e 4,5 hectares de cultura 
arvense93 – e sete casais de sequeiro com 110 hectares em média94. No Núcleo das Faias 
– Lagoa do Calvo foram projectados 59 casais com 9,9 hectares, sendo 1,3 hectares 
de regadio, quatro hectares de vinha e 4,6 hectares de cultura arvense95. Procurou-
-se, na constituição de cada casal que este fosse constituído pelo número mínimo de 
parcelas, e que estas fossem pouco distantes. A casa de habitação e dependências 
agrícolas implantava-se na parcela de regadio.

O Plano geral de colonização do perímetro da Gafanha e o Projecto de coloni-
zação da Mata Nacional da Gafanha foram terminados em 1942. Dos 29.600 hectares 
que constituíam o perímetro da Gafanha, 5.550 hectares foram considerados com 
“interesse para a colonização”.

Os primeiros estudos realizados mostraram a conveniência da intervenção 
da Junta no sentido de remediar a excessiva pulverização da propriedade e 
ainda, aproveitando as excepcionais faculdades de trabalho da numerosa 
população existente, de procurar aumentar a área cultivada recorrendo para 
isso aos incultos existentes, particulares ou baldios, e também aos terrenos 
ocupados pela Mata Nacional, na parte em que esta pode ser sacrifi cada 
sem prejuízo da função que vem desempenhando – fi xação das areias. 96 JCI

90 BARROS, Henrique de. Economia Agrária. Volume 1. Colecção A Terra e o Homem, livr. Sá da Costa, 

Lisboa, 1948. p.412. 

91 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.96.

92 Idem, ibidem.

93 Idem. p.130.

94 Idem. p.163 e 164.

95 Idem. p.216.

96 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. s/n.

Projecto de colonização 
da Mata Nacional da Gafanha 
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A questão da colonização na Gafanha era colocada do ponto de vista de solu-
cionar o problema de uma região “super-povoada” – “Remover as difi culdades do 
íncola no alargamento da área agrícola, deve ser o principal objectivo da JCI, a fi m 
de facilitar o acelerar da colonização há muito iniciada.”97 O projecto, que tal como 
no Projecto de colonização da Herdade de Pegões é auxiliado por vários estudos 
desenvolvidos, no mesmo período, no ISA98 [•114], identifi ca “duas modalidades de 
intervenção […]: a directa e a indirecta.” Na primeira a JCI procederia à colonização 
dos terrenos do Estado – matas nacionais – e dos terrenos das autarquias locais – 
baldios –, através da instalação de casais agrícolas. Na segunda, “a actuação reves-
tiria o carácter de auxílio e estímulo à iniciativa particular” e realizaria as obras de 
“interesse geral” – infra-estruturas viárias, defesa e enxugo dos terrenos, fertilizações 
de fundo, etc.99

Entendendo que a transformação dos solos arenosos em solos produtivos colo-
cava uma série de problemas que levou a Junta a actuar “[…] cautelosamente, por 
fases, de forma a permitir colher das primeiras obras, ensinamentos substanciais para 
as seguintes, sem perder de vista os exemplos frutuosos dos colonos já instalados.” 100, 
a JCI decide avançar com o projecto de colonização “[…] da parte da Mata Nacional 
imediatamente disponível, por ter já soma de elementos bastante101 para concluir 
que a sua actuação na Gafanha é de urgência imediata, e além disso, porque convém 
preparar campo fértil a actividades futuras.”

O projecto de colonização da Zona Norte da Mata Nacional da Gafanha – 
441 hectares – será então entendido como uma prévia experiência necessária para 
informar o projecto de todo o perímetro da Gafanha – do Furadouro (Ovar) até Mira. 

Seguindo a metodologia e estrutura estabelecida no Projecto de colonização 
da Herdade de Pegões, o Projecto de Colonização da Mata Nacional da Gafanha, 
dimensiona os casais agrícolas com quatro hectares – um hectare de sequeiro e três 
hectares de regadio, alimentados por três poços102. O conjunto de áreas é agregado 
numa parcela única onde também se implanta a casa de habitação e dependências 
agrícolas. 

97 Idem. s/n.

98 AFONSO, Manuel Sieuve. A Colonização da Gafanha. Subsídios para o seu estudo. Lisboa, ISA, 1938.

 COSTA, Joaquim Vieira Botelho da. Condições físicas das terras da Gafanha. Modificações determinadas 

pela cultura. Lisboa, ISA, 1942.

99 JCI. Op. cit. s/n.

100 Idem. s/n.

101 “Ao passo que num próximo projecto, a extensão das glebas complementares de actuais explorações 

ou das courelas para auxílio do trabalhador rural só poderá ser determinada depois de minucioso inqué-

rito e após os resultados do emparceiramento, a grandeza e constituição da exploração familiar pode 

imediatamente estabelecer-se, quaisquer que sejam as conclusões posteriores.” In Idem. s/n.

102 Idem. p.32.
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Nos quatro projectos desenvolvidos neste primeiro período o desenho dos assen-
tamentos refl ecte apenas questões agronómicas. A composição dos solos determina 
o desenho da parcela, a implantação dos edifícios e o traçado das vias, sobrepondo-se 
a qualquer outra premissa decorrente da leitura do sítio.

O programa colonizador resume-se à instalação de casais agrícolas, edifícios 
de apoio à assistência técnica e infra-estruturação através de vias de comunicação e 
abastecimento de água. 

Entre os casais agrícolas, entendidos como assentos de lavoura independentes, 
e entre estes e os edifícios da assistência, não existe qualquer sentido de conjunto, 
facto que remete as colónias agrícolas para um somatório de partes independentes. 

Os únicos espaços públicos, as vias, são formalizados enquanto caminhos ou 
estradas, elementos meramente funcionais, sem relação de desenho com o edifi -
cado (CA Martim Rei [•127]), ou com uma relação muito pouco perceptível pela baixa 
densidade do edifi cado (CA Milagres [•126]). O seu desenho, sem uma estrutura inte-
ligível, não contribui para a construção de uma forma apreensível do conjunto.

O casal agrícola, composto pela habitação, dependências e terrenos agrícolas, 
constitui a unidade colonizadora básica de uma colónia agrícola. Ao longo do período 
em que a JCI construiu as suas sete colónias agrícolas identifi cam-se várias posturas 
de construção das premissas de implantação dos edifícios dos casais; sendo que cada 
uma delas se defi ne por consequência de reacção à anterior. Neste primeiro momento 
podemos identifi car dois aspectos dessas posturas. O primeiro corresponde ao prin-
cípio da construção dos edifícios do casal agrícola enquanto conjunto voltado para si 
mesmo. Princípio que se estabelece como reacção às consequências aferidas pela JCI 
relativamente ao cuidado depositado no desenho da “testada do casal” no projecto 
inicial da CA dos Milagres. O segundo aspecto corresponde ao enunciar do “problema 
da repetição” dos edifícios dos casais. Problema que se coloca aquando do Projecto 
de Colonização da Herdade de Pegões, decorrente da sistematização das parcelas de 
regadio ao longo das linhas de água das ribeiras, onde se implantam os casais.

Na primeira tarefa associada à reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres, 
a Junta averiguou as causas de insucesso da colónia existente. Concluiu que para além 
da insufi ciência de área agrícola de cada casal, o facto de a colónia ser desenhada a 
partir de um modelo de desenho integral da parcela, e do desenho desta, sem a devida 
atenção à natureza dos solos, ser estruturado pela via, à qual era perpendicular, não 
garantia uma adequação das culturas aos terrenos1. Por outro lado, o desenho da 

1 “Não é possível a distribuição regular das terras de cada casal em faixas escalonadas, partindo da mata 

e matos nas terras mais altas para se chegar às culturas arvenses, nas mais baixas, como se preconizava 

e se realizou no estabelecimento dos casais. […] não se fez uma cuidada arrumação cultural baseada 

o desenho da “testada do casal”

2.1.2 
Os assentamentos de lavoura autónomos
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•121.   Presença de dois casais da CA dos 

Milagres, projectados em 1926, junto 

da via de acesso. Fotografias

“forma, tanto quanto possível, rectangular; um 
hectare e meio para eucaliptal e matos e, três 
hectares e meio cultiváveis (um olival com 50 
pés, uma vinha com 3000 pés, um hortejo regado, 
munido de poço e nora com cerca de 1500 metros 
quadrados e um pomar disperso com diversas 
árvores de fruto e 50 uveiras de mesa).

 […] Junto à casa de habitação sai um caminho de 
carro, que serve toda a propriedade e um carreiro 
de pé, que conduz à horta. A testada do casal, 

próximo à casa, é ajardinada e gradeada, e todo 
o resto resguardado por sebe viva aparada […]. 

Ficaram construídos assim os primeiros quatro 
casais, sob um dispositivo alegre e acolhedor, como 
exigiam a razão e o fi m do seu estabelecimento.”1

1 FORTES, Mário Pais da Cunha. Colónia Agrícola dos 

Milagres. in Separata do Boletim de Agricultura, 

Ano II – n.º 4 e 5, III Série, Abril, 1935. p.15-16. 

•122.  Desenho de uma parcela tipo da 

CA dos Milagres, DGASA, 1926
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“testada do casal” – a implantação da casa e anexos agrícolas junto e paralelamente 
à via, procurando garantir “um dispositivo alegre e acolhedor”2-, constituindo um 
condicionamento da sua orientação solar, revelava uma indiferença perante a impor-
tância da optimização da orientação solar, protecção de ventos dominantes e proxi-
midade de nascentes de água. [•121•122]

Reagindo a este contexto, a primeira postura defi nida pela Junta para as suas 
colónias agrícolas, aplicada no projecto de reorganização da CA dos Milagres e na 
CA de Martim Rei, renuncia a qualquer pretensão de exposição ou representação 
do casal agrícola. O princípio defi nido corresponde à defi nição de uma parcela cujo 
desenho decorre da identifi cação das várias categorias de solos, evita “o inconve-
niente da sinuosidade das extremas”3 e estabelece uma relação com a via que se 
cinge apenas à necessária servidão de acesso. A localização dos edifícios do casal 
deixa então de estar associada obrigatoriamente à “testada do casal“, passando a sua 
premissa principal a prender-se com a categoria agronómica dos terrenos, devendo o 
conjunto localizar-se “numa gleba dos terrenos de 1ª categoria, onde seja possível o 
estabelecimento duma pequena horta.”4 O enunciado dos princípios em detrimento 
da forma é também afi rmado no que respeita aos edifícios do casal. A proposta de 
uma planta de implantação é substituída pela proposta de uma “planta topográ-
fi ca-tipo”5 onde se exemplifi ca o desenho do conjunto de volumes da casa e anexos 
agrícolas, mas se alerta para a necessidade de adaptação de cada uma das partes do 
conjunto às condições específi cas do sítio. Genericamente fi xa-se que a implantação 
da habitação e dependências agrícolas deve garantir a optimização da orientação 
solar6 e a protecção dos ventos dominantes. Todas as construções devem ser orga-
nizadas a partir de um pátio central agregador [•123 •124]. Premissas que traduzem 
uma visão da construção do casal puramente funcionalista, orientada apenas para a 
optimização das questões do trabalho agrícola, sem qualquer concessão a uma ideia 
de desenho do assentamento da colónia como um todo. 

No Projecto de Colonização da Herdade de Pegões, a sistematização das parcelas 
de regadio, estreitas e compridas, ao longo das linhas de água das ribeiras, deter-
mina uma curta distância entre os edifícios dos diferentes casais. Com esta circuns-
tância e apesar do projecto de cada casal continuar a ser referido como um “Monte” 7, 

nos estudos agrológicos e daí derivaram erros graves que chegaram até ao próprio Campo de Demons-

tração, pois cultivam-se terras de 4ª classe – que economicamente só podem ser destinadas a mato ou 

a floresta –, enquanto se deixaram de charneca as melhores terras de 1ª.” in JCI. Projecto de reorganização 

da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.10-11.

2 FORTES, Mário Pais da Cunha. Colónia Agrícola dos Milagres. in Separata do Boletim de Agricultura, Ano 

II – n.º 4 e 5, III Série, Abril, 1935. p.16.

3 “Como se verifica do exame da carta de implantação, evitou-se o inconveniente da sinuosidade das 

extremas, dando origem a reentrâncias muito agudas que sacrificam a forma regular das respectivas 

folhas culturais.” in JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.114.

4 JCI. Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.64.

5 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.179.

6 A orientação solar proposta coloca o eixo longitudinal da habitação no sentido Nordeste-Sudoeste, 

permitindo que todos os alçados recebam sol. 

7 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.68.

O casal funcional, 
voltado para si mesmo

O enunciar 
do problema da repetição

2.1.2 OS ASSENTAMENTOS DE LAVOURA AUTÓNOMOS
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•124.   CA Milagres. Fotografia de um 

casal e “Planta topográfica-tipo”. JCI, 

1937. 

 “Não apresentamos uma planta topográfi ca, 
a mostrar a posição relativa da casa de habi-
tação e das construções anexas, nos casais 
existentes, visto que varia de uns para outros. 
Diversos factores infl uem na maneira de agrupar 
os anexos às casas: ventos dominantes, expo-
sição solar, inclinação do terreno, proximidade 
de poços ou nascentes de água, orientação da 
estrada e economia do agrupamento, etc. Apre-
sentamos, sim, uma planta topográfi ca – tipo da 
disposição relativa da casa e dos anexos, aplicável 
aos casais a construir, sempre que seja possível 
e, em caso contrário, adoptaremos uma nova 
disposição, obedecendo à ideia que nos guiou 
neste agrupamento tipo. Em resumo, devemos 
atender, no local, aos diversos factores que 
infl uem no agrupamento e não supor inalterável 
este tipo de apresentado.”1 
JCI

1 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola 

dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.179.

•123.  CA Martim Rei. Fotografia de um 

casal e “Planta topográfica-tipo”. JCI, 

1937. 
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pressupondo um certo isolamento, é colocada a questão da monotonia decorrente da 
repetição. Esta será a única questão que neste momento se introduz no projecto rela-
tiva ao entendimento do conjunto de elementos do assentamento como um todo. 

Em razão do elevado número de casais que irão povoar a Herdade, 
procurando-se evitar a monotonia resultante da igualdade absoluta das 
construções, adoptam-se 4 tipos de moradias, os quais se distribuirão nas 
proporções que, na devida oportunidade, se julgarem mais aconselháveis.8 
JCI

O tema da monotonia, que marcará fortemente os projectos de todas as coló-
nias construídas pela JCI na década de 1940 e 1950, começa aqui a ser enunciado. O 
tema é também relevante nos pueblos do INC em Espanha, onde recorrentemente se 
evita a construção de fachadas contínuas, se variam as tipologias, e se exploram os 
efeitos plásticos de sombras produzidas por movimentos nos volumes. 

Para evitar a monotonia das fachadas repetitivas, era habitual o uso de 
diversas tipologias, projectando casas de um e dois pisos. Esta questão 
esteve sempre presente no desenho dos pueblos.9 
Miguel Centellas Soler

5º Pensemos que vamos fazer habitações em série. Se a composição é má 
e se repete, o efeito é esmagador. Mas se não estiver mal e não se repetir 
demasiado, há um ritmo, uma ordem, de excelente efeito. Sem dúvida há 
uma estética do pintorequismo, nessa variedade que se produz no cresci-
mento sem plano ao largo do tempo por construções individuais de critério 
variado, mas também há outra estética ou pode haver na ordem preconce-
bida e na repetição compassada.
6º Não se pode aborrecer com a repetição indefi nida da mesma solução […] 
Fazem falta contrastes, variedade de arquitectura, mudança de formas10 

Alejandro Herrero

No caso da Herdade de Pegões, a estratégia para evitar a monotonia decorrente 
da repetição dos casais assenta na proposta de quatro variações sobre o desenho 
da habitação11. Mantendo globalmente o volume e a organização das dependências 
agrícolas, as variações decorrem da articulação entre três alternativas de localização 
do espaço de entrada na habitação e de duas disposições dos quartos, o que permite 
diversas variações no desenho dos alçados. [•125]

8 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.69.

9 CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urba-

nismo. Colección arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p.180

10 HERRERO, Alejandro. “15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivenda unifamiliar”. 

Revista Nacional de Arquitectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. N.º 168 (1955). p.18.

11 “Os 4 tipos têm todos a mesma superfície coberta e diferem essencialmente na distribuição interior das 

divisões e em ligeiros aspectos arquitectónicos externos.” In JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.69.

•125.   Plantas do casais tipo para a 

Herdade de Pegões em 1942.
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Colónia Agrícola dos Milagres

O Projecto de reorganização da Colónia 
Agrícola dos Milagres propõe a constituição 
de 12 casais agrícolas, a transformação de 
uma casa existente em casa do assistente 
técnico, a manutenção das instalações 
do campo de demonstração – edifício da 
moagem e pequeno armazém anexo – 
como “escritório do assistente técnico e 
do seu ajudante e para a armazenagem 
das máquinas de uso comum, ou qualquer 
produto ou utensílio dos colonos”1 e a cons-
trução de um forno colectivo em cada um 
dos núcleos. Do ponto de vista das infra-
-estruturas, é referida a necessidade de 
construção de uma “variante da estrada de 
Alcaidaria à Colónia”2 e expressa a necessi-
dade de reparação das estradas existentes.
Para a constituição dos novos casais, são 
recuperadas cinco das casas existentes e 
construídas de raiz sete. As duas premissas 
estabelecidas – a escolha dos locais para a 
implantação dos edifícios ser condicio-
nada pela possibilidade da abertura de 
poços para abastecimento de água para 
consumo da família e animais; e a neces-
sidade de equilibrar a proporção entre as 
terras de diferentes classes de aptidão 
cultural, que levou à existência de casais 
formados por mais do que uma parcela3-, 
retiraram alguma clareza, existente no 
projecto inicial da colónia, na relação 
entre o desenho das parcelas e as estradas 
ou caminhos. O conjunto de casais, apesar 
de manterem alguma proximidade com as 
vias de comunicação, distanciam-se entre 
si, entre 180 e 540 metros, não suscitando 
uma leitura de conjunto.

1 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrí-

cola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.167.

2 Idem. p.180.

3 “Por esta razão, foi admitida, não como 

sistema, mas como recurso, a implantação de 

casais formados por 2 ou 3 glebas descontí-

nuas, consoante a distribuição das manchas 

de aptidão cultural e as distâncias entre as 

várias glebas.“ In Idem. p.159.
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•126.   Núcleos da Colónia Agrícola dos Milagres 

em 1926 e em 1937.

Apesar da implantação dos edifícios recupe-

rados dos casais estabelecerem uma relação 

de paralelismo e proximidade com a estrada, 

a baixa densidade não permite uma leitura de 

conjunto.
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Colónia Agrícola de Martim Rei, 
Sabugal.

No Projecto de colonização do Baldio de 
Sabugal, o desenho de divisão dos casais 
agrícolas responde a um conjunto de 
premissas assumidas: respeitar tanto 
quanto possível a percentagem de áreas 
relativas a cada uma das categorias de 
solos; garantir que a maioria das glebas 
fosse acessível pelas estradas, evitando a 
construção de caminhos vicinais; consti-
tuir casais com o menor número de glebas, 
reduzindo os inconvenientes da dispersão 
da propriedade; nos casais com mais do 
que uma gleba reduzir ao mínimo as distân-
cias entre as parcelas; e evitar “o inconve-
niente da sinuosidade das extremas, dando 
origem a reentrâncias muito agudas que 
sacrifi cam a forma regular das respectivas 
folhas culturais”1. Sobre a implantação dos 
edifícios, é apenas referido que deverão ser 
“localizados nas glebas que tenham terras 
de 1ª categoria, junto às estradas principais, 
em local a determinar.”2 

1  JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.114.

2 Idem. p.115.

Como obras complementares de coloni-
zação, para além dos trabalhos de arroteia 
dos terrenos agrícolas, previa a reparação 
da Estrada Sabugal – Quadrazais (obra que 
“dado o seu carácter social” seria realizada 
pela Câmara Municipal e pelo Estado, e cujo 
projecto seria desenvolvido pela Direcção 
dos Serviços dos Melhoramentos Rurais)3, 
o rompimento de cinco estradas de pene-
tração no baldio4 e de caminhos de acesso 
às glebas5, e a construção de instalações 
para a assistência técnica (casa para o 
assistente técnico, e de dois armazéns)6 e 
“fornos para uso comum”7.

3 Idem. p.118-119.

4 Na primeira fase do projecto, antes do estudo 

social, foram projectadas cinco estradas 

(Cabecinhos, Tablado, Peladas, Carvalhos 

e Granja). Na segunda fase do projecto foi 

considerada apenas a realização das estradas 

na parte abrangida pela instalação dos casais 

(Cabecinhos, Tablado, Peladas, e parte da 

estrada dos Carvalhos) e prevendo apenas a 

terraplanagem e obras de arte, remetendo 

para mais tarde, caso fosse necessário, o seu 

“empedramento ou macadamização”. Idem. 

p.119-120.

5 '' […] destinados a serem percorridos exclu-

sivamente por carros de bois, dispensam 

quaisquer obras de rompimento, e, portanto, 

somente se deixará, entre as extremas das 

glebas, o espaço roçado suficiente para o 

trânsito.” Idem. p.120.

6 Idem. p.121.

7 Idem. p.104.

Os 39 casais da Colónia Agrícola de Martim 
Rei estão disseminados por todo o baldio, 
regidos pela lógica de optimização equi-
tativa do uso dos solos das melhores 
categorias8. A casa e os terrenos agrícolas 
encontram-se num mesmo lote, acedido, 
na maioria dos casos, directamente 
através de uma das estradas, respondendo 
à premissa do desenho das extremas que 
procurava evitar a construção de cami-
nhos vicinais9. Os casais distam entre si 
no máximo duzentos e cinquenta metros, 
existindo apenas quatro casais isolados 
na parte Sul da Colónia. As cinco estradas, 
apesar de assentarem em parte sobre cami-
nhos existentes10, procuram constituir um 
eixo que estrutura a Colónia no sentido 
Norte-Sul.

8 “O exame dessa carta [Carta de aptidão 

cultural] mostra que a distribuição das várias 

categorias de solos do baldio é bastante 

irregular;” Idem. p.64.

9 Idem. p.114.

10 A parte Norte da estrada do Tablado corres-

ponde a um caminho existente, sendo novo 

o traçado a Sul, junto à estrada Sabugal-

-Quadrazais. A estrada dos Cabecinhos, a 

Sul coincide sensivelmente com um caminho 

existente, enquanto a Norte o traçado é novo. 

O traçado da estrada das Peladas corresponde 

em metade da sua extensão a um caminho 

existente, sendo a parte junto à estrada 

Sabugal – Quadrazais novo. O traçado das 

estradas da Granja e dos Carvalhos corres-

ponde na maioria da sua extensão a caminhos 

existentes, sendo novo apenas no trecho 

junto à estrada das Peladas. Estas conside-

rações resultam da análise comparada entre 

o desenho “Colónia Agrícola de Martim Rei. 

Escala 1:5.000” (JCI. Reparação das estradas 

na Colónia Agrícola de Martim Rei, Sabugal. 

Lisboa, JCI, 1943. s/n.) e a Carta militar de 

Portugal 226 (SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS DO 

EXÉRCITO. Carta militar de Portugal 1:25 000. 

Continente, série M888, 226. Lisboa, SCE, 1941. 

[trabalhos de campo: 1937]).
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•127.   Planta da CA de Martim Rei em 

1943. Não existe qualquer relação 

entre a implantação dos edifícios dos 

casais e as vias.
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Cada um dos fornos existentes11 (três a 
Norte e dois a Sul) serve, a Norte, um grupo 
de cerca de 11 casais, com uma distância 
máxima entre o forno e a habitação de 650 
metros, e a Sul um grupo de quatro a cinco 
casais, com uma distância máxima de 750 
metros. Estão localizados em pontos-chave 
das estradas e caminhos (cruzamentos e 
pontos médios) ou junto dos edifícios da 
Assistência Técnica12.

Não obstante o desenho das extremas dos 
casais se orientar pelo traçado das cinco 
estradas projectadas, o facto de a implan-
tação da casa de habitação e anexos ser 
obrigatoriamente num “terreno de 1ª cate-
goria” fez com que apenas 15 casais sejam 
implantados junto às estradas ou caminhos 
e os restantes 24 se afastem em média 180 
metros destas (variando entre 70 a 390 
metros). Esta variedade espelha a ausência 
de intencionalidade na estruturação de um 
assentamento organizado em conjuntos ou 
na sua totalidade, ressaltando a primazia 
das premissas agrícolas sobre qualquer 
outro intuito. 

11 Na primeira versão do projecto, em que os 

casais se concentravam todos a Norte eram 

previstos apenas 4 fornos, com a versão defi-

nitiva foram construídos cinco. “Além destas 

edificações, construir-se-ão 4 fornos para 

uso comum, localizados junto dos principais 

núcleos de casais.” Idem. p.104. “O orçamento 

para as cinco chaminés é de 2.000$00” In 

CONSTANTINO, Dâmaso. Chaminés para os 

fornos da Colónia Agrícola de Martim Rei, 

Sabugal: projecto. Lisboa, JCI, 1944. p.1.

12 Cruzamento da estrada do Tablado com o 

caminho do Rondo Cardial (servindo os casais 

1 a 11), cruzamento da estrada da Granja, a 

meio desta, com caminho do Alto das Encru-

zilhadas (servindo os casais 32 a 36), Junto ao 

Edifício da Assistência Técnica (servindo os 

casais 12 a 23), e no ponto médio a extensão 

da estrada das Peladas (servindo os casais 24 

a 30), e da estrada dos Carvalhos (servindo os 

casais 31, 37, 38 e 39).

•128. Forno. Estado actual

Ao contrário do que acontece noutros 
projectos de colonização da JCI, em que 
a opção pelo tipo de culturas correntes 
na região naturalmente induz também 
ao povoamento mais comum na região, 
aqui, com a opção pela colocação da casa 
apenas sob a premissa da sua associação a 
uma horta em terreno com solo adequado, 
o assentamento afasta-se do modelo 
concentrado mais comum na região.

•129. “Forno para 50k de pão”.

•130. Fotografia do edifício e projecto das instala-

ções da assistência técnica da CA de Martim Rei.
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Colónia Agrícola de Pegões 

O Projecto de colonização da Herdade 
de Pegões não determina, inicialmente, 
a construção de nenhum equipamento, 
embora preveja, no futuro, a necessidade 
de adaptação dos edifícios existentes na 
Herdade para instalação da “[…] sede 
de serviços ou instituições de interesse 
colectivo dos colonos” – residências para 
dois assistentes técnicos, residência even-
tual de personalidades ofi ciais em visita à 
Colónia, casa de habitação para pessoal 
auxiliar (electricistas, mecânicos, práticos 
agrícolas, escriturários, etc.), alojamento 
de pessoal jornaleiro eventual, armazéns, 
recolha de máquinas, ‘’garage’’ e ofi cinas e 
ovil.1 Expressa a constatação que o aumento 
populacional (aos 112 casais existentes 
serão acrescidos 145 novos casais agrícolas) 
gerará a necessidade de uma nova estru-
tura administrativa – a constituição de 
uma nova Freguesia – e que à nova Junta de 
Freguesia competirá a construção de Igreja 
e Cemitério. “As necessidades urbanas de 
tão importante centro populacional [resi-
dência para pároco, escola, posto telégrafo-
-postal, posto médico e pequena botica] 
trarão, de futuro, utilidade às construções 
que, de momento, ficam por utilizar.”, 
sendo que para o Estado fi caria apenas o 
encargo, directamente ou em compartici-
pação com a futura Junta de Freguesia, da 
construção de duas escolas.

O projecto prevê a reorganização dos 
casais agrícolas já existentes na Herdade, 
redimensionando-os, mas mantendo, 
no entanto, a geometria das parcelas 
existentes. Nos novos casais agrícolas, o 
facto de os terrenos de regadio se concen-
trarem junto dos ribeiros que atravessam a 
Herdade levou a que a maioria dos casais 
fosse dividido em duas ou mais parcelas, 
fi cando a casa localizada na parcela de 
regadio. 

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.71-73.

Se no Projecto de Colonização do baldio 
do Sabugal o projecto partia apenas do 
desenho da aptidão cultural dos solos, sem 
que houvesse nenhum mecanismo de trans-
formação destes, no Projecto de coloni-
zação da Herdade de Pegões, a necessidade 
de criar dispositivos de rega para o estabe-
lecimento de parcelas de regadio nas planí-
cies arenosas leva à consideração das linhas 
de água como elementos estruturantes do 
conjunto, condicionando directamente 
a dimensão e quantidade de parcelas2 
e determinando o traçado das estradas 
de penetração da Herdade. As restantes 
parcelas – vinha, sequeiro e fl oresta –, 
segundo o projecto, teriam acesso por 
caminhos que se cingiriam às extremas das 
parcelas3, e o seu desenho seria orientado, 
quando possível, pela quadrícula existente 
na Herdade. Mas na sua maioria dos casos, 
o desenho das parcelas decorria, tal como 
no projecto de Colonização do Baldio do 
Sabugal, de uma divisão directa de cada 
porção de terreno identifi cado com uma 
aptidão cultural determinada.

A implantação dos edifícios do casal 
nas parcelas sistematizadas de regadio, 
conformando um povoamento “disperso 
ordenado”4, leva à colocação da questão da 
monotonia provocada pela repetição 

2 “Não convinha aumentar exageradamente 

a área regada por casal, pois isso conduziria 

fatalmente à redução do número de casais e 

restringiria as vantagens sociais resultantes 

desta obra.“ Idem. p.113.

3 “O facto de se tratar de região mais ou menos 

plana, facilita enormemente o traçado das 

vias de comunicação; e porque o terreno não 

exige quaisquer terraplanagens e obras de 

arte, subordinou-se o traçado dos caminhos, 

o mais possível, às extremas dos casais […].
 

Na altura da implantação deixar-se-á entre 

as extremas dos casais contíguos o espaço de 

3 metros, considerado bastante para o movi-

mento de carros de tracção animal. O desen-

volvimento total dos caminhos projectados é 

de 97 quilómetros”.
 
Idem. p.227-228.

4 GIRÃO, A. de Amorim. Geografia Humana. 

Porto, Portucalense Editora, 1946. s/n.

“da igualdade absoluta das construções”, 
sendo propostos quatro projectos tipo para 
os casais. 
O tema do embelezamento – ausente dos 
Projectos para a Colónia Agrícola dos Mila-
gres e do Baldio do Sabugal5 – é aqui intro-
duzido através da arborização das estradas 
de penetração e caminhos vicinais. 

 “A fi m de embelezar o conjunto e dada a 
comprovada utilidade, prevê-se a arbori-
zação em todo o percurso com espécies a 
fornecer pela Direcção Geral dos Serviços 
Florestais e Aquícolas.”6 
JCI

Para além dos equipamentos associados à 
permanência de pessoal técnico, referidos 
nos estudos, o projecto previa apenas a 
construção dos fornos de apoio aos casais 
e de oito chafarizes localizados junto das 
estradas de penetração, que assegurariam o 
abastecimento de água para consumo. Nos 
casais com apenas parcelas de sequeiro, 
mais isolados, o abastecimento seria asse-
gurado através da abertura de um poço por 
casal.
Apesar de se manterem os princípios 
enunciados no Projecto de Colonização 
apresentado em 1942, a Colónia Agrícola, 
construída no fi nal da década de 1940, 
difere deste em especial na constituição 
dos casais (deixam de existir casais com 
parcelas apenas de sequeiro) e no desenho 
dos edifícios do casal. Na década de 1950, 
para além dos serviços instalados nos edifí-
cios existentes na Herdade a Colónia passa 
a integrar dois Centros Sociais, e são esta-
belecidos dois novos núcleos – Figueiras e 
Vale da Judia. 

5 Estando o tema do embelezamento envol-

vido nas críticas desenvolvidas ao projecto 

inicial da Colónia Agrícola dos Milagres, 

o Projecto para a sua Reorganização, e o 

Projecto de Colonização do baldio do Sabugal 

abstiveram-se de introduzir o tema em qual-

quer contexto.

6 Idem. p.227-228.
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•131. Herdade de Pegões. Carta de 

aptidão agrícola, 1942
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Colónia Agrícola da Gafanha

O Projecto de Colonização da Mata 
Nacional da Gafanha propõe que a cons-
trução da habitação e dependências 
agrícolas dos 75 casais fi que entregue à 
iniciativa dos colonos, facultando o crédito 
necessário e “aconselhando” um projecto 
tipo referido como “habitação rural típica”. 
Não é referido qualquer indicação sobre a 
implantação dos edifícios. 

Acreditando na capacidade de transfor-
mação dos solos arenosos em solos produ-
tivos, e apesar da irregularidade e dispersão 
das manchas de solos de diferente aptidão 
cultural, o projecto foi orientado de forma 
a todos os casais serem constituídos por 
uma só gleba de igual superfície, indepen-
dentemente da natureza do terreno. A 
“liberdade” introduzida por esta premissa 
não se refl ectiu, no entanto, na introdução 
de outras questões, que não apenas as 
agrícolas, para o desenho do conjunto. A 
existência de uma duna alta, com cerca de 
43 hectares, povoada de pinhal, no centro 
da colónia, foi reservada para logradouro 
no intuito de abastecer todos os casais de 
matos e lenhas1, e em torno desta traçadas 
as extremas dos 75 casais, procurando 
garantir o acesso à maior parte das parcelas 
a partir das estradas e caminhos existentes 
no perímetro do conjunto. O traçado 
geométrico das parcelas utiliza as direcções 
dos pontos cardeais e estabelece três cami-
nhos que atravessam todo o conjunto no 
sentido Oeste-Este, sendo através destes 
caminhos que se alcançam as parcelas não 
contíguas ao perímetro do conjunto. 

1 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da 

Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. p.37.

Do ponto de vista dos equipamentos o 
projecto refere a instalação da habitação 
do assistente técnico numa casa fl orestal 
existente – Casa Branca2 e a construção de 
8 chafarizes3. Sendo o acesso à colónia asse-
gurado por quatro estradas4, é considerado 
desnecessária a construção de novas vias 
de comunicação, os caminhos de acesso 
aos casais situados no interior do conjunto 
“surgem imediatamente desde que se 
deixe nas extremas dos casais o espaço de 
3 metros de largura julgado sufi ciente para 
a passagem de carros de tracção animal.”5

No que respeita à arborização “A domi-
nância dos ventos de W e NW e a necessi-
dade de evitar a invasão das dunas sobre os 
terrenos cultivados, leva a prever a consti-
tuição de abrigos.”, em especial nos limites 
Este e Oeste da Colónia e nas extremas dos 
casais, que seriam plantados pelos colonos 
sob orientação dos serviços de assistência 
técnica.

Apesar de se manterem os princípios 
enunciados no Projecto de Colonização 
apresentado em 1942, a Colónia Agrícola, 
construída no fi nal da década de 1940, 
difere deste em especial na constituição 
dos casais (deixam de existir casais com 
parcelas apenas de sequeiro) e no desenho 
dos edifícios do casal.

2 Idem. Ibidem.

3 Idem. p.39.

4 Aveiro – Barra a Norte; ramal da estrada da 

Barra à Encarnação a Poente; Ílhavo – Costa 

Nova a Sul; e a Cale da Vila a Nascente.

5 Idem. p.38.
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•132. “Zona a colonizar na Mata Na-

cional da Gafanha”. Aptidão cultural 

dos solos. 
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No primeiro momento, que circunscrevemos do processo de construção 
das colónias agrícolas da JCI, o desenho dos edifícios dos casais, desenvolvido por 
engenheiros agrónomos e engenheiros civis, é alvo de vários debates: quem deverá 
construir (entre a JCI e os próprios colonos)? Que programa? Que dimensão? Que 
condições de higiene, salubridade e moral deverão ser garantidas? Com que materiais 
deverão ser executados? A que preocupações deverão responder (funcionais ou de 
representação)?. 

Nos projectos para as Colónias Agrícolas dos Milagres e de Martim Rei a opção 
pela construção dos casais pela Junta é tomada sob o argumento da urgência na reor-
ganização e execução das colónias, e da ausência de uma lei de colonização interna. 
O conhecimento e análise das condições da habitação rural de Portugal continental, 
decorrente dos trabalhos do ‘Inquérito à Habitação Rural’ promovido pelo ISA, são 
determinantes na construção das premissas de projecto.

No início da década de 1940, nos projectos de colonização da Mata Nacional 
da Gafanha e da Herdade de Pegões, procura-se fi xar princípios de actuação da JCI e 
conferir aos projectos uma vertente pedagógica no sentido de constituírem exem-
plos que possam ser seguidos na região. Para a Gafanha é desenvolvido um projecto, 
para ser construído pelos colonos, que constitui uma interpretação da “habitação 
rural típica” respondendo às premissas de moral, higiene e salubridade impostas. Para 
Pegões são propostos quatro casais tipo que diferem pontualmente na habitação. O 
intuito de constituir um exemplo para a habitação rural da região, que se enquadra 

2.1.3 
A moral, higiene e salubridade da habitação
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também numa acção mais alargada do Ministério da Economia, de publicação de um 
conjunto de manuais sobre habitação rural e dependências agrícolas – “A casa rural”1, 
“A casa rural. A habitação”2 e “A casa rural. O silo” 3-, tem consequências na qualifi -
cação dos projectos, relativamente aos projectos elaborados para a CA dos Milagres 
e CA de Martim Rei, visível inclusive no cuidado da sua representação gráfi ca.

Casais para as primeiras colónias projectadas em emergência
Como deve ser delineada a casa e demais construções da unidade agrícola? 
E deve ser entregue ao colono concluída, não faltando mesmo uma jarra 
de fl ores e uma caixa de fósforos em cima da mesa, como se fez no Agro 
Pontino, ou, diversamente, deixar ao colono a iniciativa de concluir a casa, 
conforme as suas predilecções e com o seu próprio trabalho, que não terá de 
pagar?
Como deve ser organizada a assistência fi nanceira e técnica ao colono? 
Como combinar as exigências da assistência técnica, pelo menos enquanto o 
colono for devedor da terra concedida, com a natural iniciativa do pequeno 
proprietário, responsável em última análise pelas consequências da sua 
exploração? E deve terminar o auxílio técnico no dia em que o colono tiver 
liquidado o pagamento do preço da concessão?4 
Debate na Câmara Corporativa

A primeira questão que se levanta sobre os edifícios dos casais para as coló-
nias agrícolas corresponde à decisão sobre a sua construção. O debate prende-se 
com as várias questões que envolvem a preparação do casal agrícola e assenta num 
conjunto de dúvidas de base: Qual deverá ser o nível e a duração da assistência técnica 
e fi nanceira da Junta? Deverá a Junta fomentar a capacidade de iniciativa e auto-
nomia do colono, permitindo que este se empenhe e comece desde logo por gerir o 
processo de construção, eventualmente reduzindo custos e criando laços afectivos 
que garantam apego pelo casal agrícola? Perante essa possibilidade com que meios 
poderá a Junta garantir a qualidade de execução e o cumprimento de prazos que 
permitam a evolução da colónia enquanto conjunto? 

Deverá a Junta construir os edifícios do casal de modo a garantir à partida as 
condições necessárias para a instalação da família? O elevar dos custos iniciais para 

1 BASTO, E. A. Lima. A casa rural. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 25). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942. 

2 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural. A habitação. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 26). 

Lisboa, Ministério da Economia. DGSA, 1942. 

 Mário Botelho de Macedo exercia o cargo de Director Geral dos Serviços Agrícolas, segundo Ilídio Araújo 

em entrevista a Ana Sousa Dias no contexto do Centenário de Francisco Caldeira Cabral in proffrancisco-

caldeiracabral.portaldojardim.com [consultado em 2015-07-09].

3 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural. O silo. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 35). 

Lisboa, Ministério da Economia. DGSA, 1942.

4 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da Assembleia Nacional da República 

Portuguesa.

a decisão circunstancial 
de construção dos casais pela JCI



DO MITO DOS INCULTOS  AOS ASSENTAMENTOS DE LAVOURA EXEMPLARES 261

o colono, que se traduzirá em prazos de empréstimo mais alargados5, poderá permitir 
um controlo mais alargado da assistência técnica sobre as explorações agrícolas, 
garantindo a sua viabilidade? 

No projecto de Reorganização da CA dos Milagres a urgência em avançar com 
a execução do projecto, para inverter o processo de declínio em que se encontrava 
a colónia, e a necessidade de garantir o seu sucesso, demonstrando as capacidades 
da Junta, justifi cam uma decisão circunstancial, independente do princípio que se 
considera urgente defi nir e legislar.

[...] enquanto não se elaborar em Portugal uma lei de colonização interna, 
é de aceitar, para o caso especial da já existente Colónia Agrícola dos Mila-
gres, o projecto da sua reorganização, seguindo o processo de instalação 
de colonos em casais agrícolas com habitação e anexos, aumentando-se a 
superfície dos mesmos casais de modo que possam servir para sustento e 
passadio de uma família 6 Câmara Corporativa

Neste sentido, quer no projecto para Milagres, quer no projecto para o Sabugal, 
projectos desenvolvidos em simultâneo, a opção recai na construção dos edifícios 
pela Junta. No entanto, são ainda os argumentos desse mesmo debate que defi nem 
as premissas do projecto. A identifi cação das dependências agrícolas indispensáveis 
e a defi nição do programa e dimensões mínimas da habitação, de modo a reduzir ao 
mínimo os custos de instalação do colono e envolvê-lo no seu crescimento poste-
rior, e a consideração da necessidade do projecto possibilitar no futuro esse mesmo 
crescimento.

Dentro deste critério, a casa de habitação entregue ao colono deve ter o 
mínimo possível de divisões, planeadas de maneira a poderem ser acrescen-
tadas pelo próprio colono, ou por conta dele, quando a sua situação for mais 
desafogada. Do mesmo modo, e pela mesma razão, não devem construir-
-se, antes da instalação do colono, todos os anexos indicados no projecto; 
deve fi car a cargo do colono a construção de alguns, embora se lhe imponha 
determinada planta gratuita e se lhe estipule prazo para a respectiva cons-
trução. 7 Câmara Corporativa

As restantes premissas prendem-se directa e exclusivamente com as preocupa-
ções dos engenheiros civis e agrónomos, os projectistas dos edifícios neste primeiro 
momento, e decorrem, reagem ou estabelecem relações com três circunstâncias. 

A primeira corresponde ao facto de os projectos serem desenvolvidos no período 

5 “A casa, com três quartos e uma cozinha, não pode dizer-se cara. O mesmo não se afirma dos anexos. 

A execução deste orçamento, segundo a previsão da Junta, obriga, em regra, o colono à tutela do assis-

tente técnico durante quinze anos e ainda ao ónus hipotecário, por outros quinze anos, o que não deve 

ser agradável, sobretudo aos bons colonos. Como é sabido, a propriedade atrai o homem se a pode 

considerar sua, livre, no mais curto prazo de tempo. É esta uma das razões por que muitos entendem 

que na obra de colonização as despesas iniciais devem reduzir-se ao mínimo”.
 
In “Parecer referente a dois 

projectos de colonização interna”. In Idem, ibidem.

6 Idem, ibidem.

7 Idem, ibidem.

premissas para o projecto

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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em que o ISA desenvolvia os trabalhos de campo do Inquérito à Habitação Rural. 
As questões levantadas pelo inquérito, assim como a análise de construções rurais 
existentes na região, no que respeita à moral, higiene, habitabilidade e salubridade 
das habitações são determinantes na defi nição dos três quartos (pais, fi lhos e fi lhas), 
cozinha e retrete como programa mínimo da habitação, na separação física entre 
espaços para habitação do homem e espaços para os animais, e na existência de 
dispositivos de iluminação e ventilação de todos os espaços.

Em geral a habitação rural é má, mesmo péssima. Quando a higiene, a 
moral, exigem pelo menos um compartimento para dormirem os pais, 
outro para os fi lhos varões e outra para as fi lhas, é vulgar dormirem todos 
numa promiscuidade quási inconcebível num só aposento. Sejam um ou 
mais quartos de dormir, muitas vezes são muito apertados, não tendo 
espaço sufi ciente para as pessoas poderem respirar como devem, não tendo 
contacto directo com o ar exterior, não recebendo sol directa ou indirec-
tamente. Às vezes a renovação do ar apenas se faz pelos intervalos das 
telhas do telhado não forrado ou pela única porta de habitação quando se 
abre. Outras vezes, o fumo da lareira enche a casa e torna o ar ainda mais 
irrespirável.8 
Eduardo Alberto Lima Basto

A análise do conjunto diverso de edifícios existentes na CA dos Milagres, à 
semelhança do que sucede na implantação dos casais, constitui um procedimento 
seminal no desenvolvimento do projecto dos primeiros casais projectados pela Junta. 
O percurso dos projectos desenvolvidos entre 1926 e 1928 constitui em si um processo 
de investigação sobre o tema da redução de custos, colocando diferentes hipóteses 
– variação de sistemas construtivos, redução da área bruta, redução do programa da 
habitação –. Para a tarefa da Junta, este processo permite não só ajustar a defi nição 
das dimensões e espaços mínimos necessários, mas fundamentalmente estabelecer, 
por reacção, premissas funcionais e meramente agrícolas, em detrimento de um 
sentido de representação dos espaços quer no interior quer no exterior do edifício. 
[•145 a •156]

[...] atendeu-se em especial ao critério de se conseguir uma construção 
económica, para o que se eliminaram por completo os espaços perdidos, 
como corredores, pórticos, alpendres, procurando-se aproveitar o melhor 
possível todo o espaço em proveito dos quartos e da cozinha, que serve 
também de casa de jantar.9 JCI

Na sua elementaridade, o volume isolado da habitação aproxima-se das carac-
terísticas das Casas económicas10 construídas pelo Estado, no mesmo período, em 

8 BASTO, E. A. Lima. A casa rural. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 25). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942. p.13.

9 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.179.

10 A construção das “Casas económicas” foi regulamentada pelo Decreto-Lei 23 052. Diário do Governo n.º 

217, Série I de 1933-09-23. Presidência do Conselho. Lisboa.

 O próprio sistema de pagamento da casa, ao longo de um período de 25 anos, é semelhante ao dos 

•133.   “Casa obrera agrícola”, 1923.

•134.   “Vivienda de colono en Valereña, 

J. Beltrán, 1954”
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várias cidades portuguesas [•135]; dos modelos de habitações rurais difundidos nos 
manuais de construções agrícolas do início do século11, e dos projectos construídos 
pelo Instituto Nacional de Colonización até ao início da década de 1950 [•133 •134]. 
Os projectos das Casas Económicas do Estado Novo constituem uma referência de 
escala, de imagem – associada à “escassez de meios que invalidava o recurso à particu-
larização da arquitectura com aspectos decorativos”-, e de estratégia na construção 
da habitação, sendo “realizados com a ambição de funcionarem como projectos-tipo, 
reprodutíveis e passíveis de permitir uma eventual ampliação”12. 

Com estas premissas e infl uências os projectos são desenvolvidos estabelecendo 
como princípio a consideração do pátio de lavoura como elemento fundador e estru-
turante do conjunto edifi cado. O conjunto corresponde a um somatório desquali-
fi cado de volumes justapostos, em que cada volume é desenhado e dimensionado 
exclusivamente em função das condições e necessidades da sua função, não existindo 
qualquer concessão ou elemento de relação que permita uma articulação com os 
restantes. Esta condição da composição, e o facto de não se encerrar todo o perí-
metro do pátio, permite que se acrescente em qualquer momento outro volume. 
[•142 e •159]

A habitação concentra-se num volume paralelepipédico dividido em quatro 
compartimentos – cozinha e três quartos-. O espaço da retrete constitui um volume 
autónomo localizado junto das dependências agrícolas. À semelhança de todos os 
restantes volumes, a habitação e a sua entrada, voltam-se para o pátio, estabelecendo 
uma relação directa e exclusiva com o espaço das actividades agrícolas, fechando-se 
para a via de acesso. 

casais agrícolas, partilhando a mesma ideologia que defende a importância da família, da propriedade e 

da herança.

11 A título de exemplo podemos referir um dos manuais de construções agrícolas conhecidos na época 

em Portugal, ao qual acedemos: SOROA Y PINEDA, José Maria. Construcciones agrícolas. Madrid, Ruiz 

Hermanos, 1930. [4ª edição]

12 CARVALHO, Ricardo. A Cidade Social. Impasse. Desenvolvimento. Fragmento. Lisboa, Tinta da China, 2016. 

p.140 e 137.

o pátio enquanto elemento 
estruturador

•135.   Bairro de Casas Económicas da 

Azenha 1937/1939.
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Em 1937, enquanto na Colónia Agrícola 
dos Milagres se analisava, “[…] com o 
maior cuidado e detalhe, o estado actual 
da Colónia no que se refere às instalações 
existentes, à sua conservação, ao grau de 
aproveitamento agrícola e às qualidades 
dos colonos”1, para a Colónia Agrícola de 
Martim Rei, no Sabugal, o Engenheiro Agró-
nomo Mário Amaro Santos Gallo ensaiava 
o projecto para o edifício do casal agrícola.

 A habitação do lavrador no concelho 
do Sabugal é como quási toda a habitação 
do lavrador da Beira o mais modesta e 
rudimentar possível. Os quartos não têm ar 
nem luz, as cozinhas não têm chaminé, os 
mais elementares princípios de higiene não 
são respeitados, não se encontrando, pode 
dizer-se, habitação alguma com sentina, e 
encontrando-se muitas em que o gado se 
não faz vida comum com os habitantes é 
pelo menos recolhido nos baixos da casa. 
Na maior parte das casas os telhados 
são em telha vã encontrando-se contudo 
algumas habitações em que o sótão é 
aproveitado para celeiro, fi cando assim 
o telhado isolado do resto da habitação. 
Noutras casas que visitamos já se encontra 

1 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrí-

cola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. p.11.

a chaminé, mas tivemos ocasião de verifi car 
que não se servem dela, e apesar de serem 
de construção recente, os currais do gado 
são por baixo das casas de habitação, não 
se encontrando ainda sentinas. Por esta 
breve descrição poder-se-ia fazer uma 
ideia do que é a habitação do lavrador na 
região, e já que o Estado meteu ombros à 
colonização do Baldio do Sabugal, devemos 
pensar em melhorar um pouco as condições 
de habitabilidade das novas construções, 
dando-lhes um pequeno conforto que não 
choque os hábitos e costumes dos povos da 
região, mas em que os elementares princí-
pios de higiene sejam respeitados.2 JCI

O processo de projecto, de que conhe-
cemos três propostas, a última assinada 
pele Engenheiro Civil Dâmaso Constantino, 
inicia-se com uma análise à habitação rural 
da região, identifi cando, à semelhança do 
que se viria a confi rmar no Inquérito à Habi-
tação Rural publicado em 1943, as precá-
rias condições de habitabilidade existentes 
[•136]. 
A partir da análise, em tom de premissa 
para o projecto, fi xa-se, como se aponta 

2 GALLO, Mário Amaro Santos. Anteprojecto de 

um casal para o Baldio do Sabugal. Lisboa, JCI, 

1937. p.2.

acima, a necessidade de garantir a melhoria 
das condições de habitabilidade, respei-
tando os princípios elementares de higiene, 
sem, contudo, chocar com os hábitos e 
costumes dos povos da região.
A elevação dos padrões de habitabilidade 
e higiene traduz-se, desde a primeira 
proposta, na fi xação do programa da habi-
tação (cozinha e três quartos – pais, fi lhos 
e fi lhas), na defi nição das condições de 
dimensionamento e ventilação dos espaços, 
na proposta de um espaço, exterior à habi-
tação, para a retrete, e na separação entre 
os espaços da habitação e os espaços para 
os animais e dependências agrícolas [•137].

Conforme se vê neste anteprojecto 
das habitações do futuro lavrador do baldio 
do Sabugal, todos os quartos têm janelas 
e dimensões sufi cientes para uma ou duas 
camas. […] A cozinha, como é hábito na 
região, servirá ao mesmo tempo de casa de 
jantar e casa de estar, razão porque será o 
maior compartimento da casa. Três quartos 
pareceram-nos sufi cientes, um para os pais 
outro para os fi lhos e outro para as fi lhas, 
havendo ainda possibilidade do aproveita-
mento de parte do sótão para outro quarto 
no caso de isso se tornar indispensável.3 JCI

3 Idem, ibidem.

•136.   “Habitação de um lavrador” da região do 

Sabugal, fotografia e planta.

Edifícios dos casais 
da Colónia Agrícola do Sabugal
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•137.   “Anteprojecto de um casal”. Colónia Agrí-

cola de Martim Rei, Sabugal. JCI, Eng. Agrónomo 

Mário Gallo, 1937.
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No projecto que se seguiu, o estábulo e a 
habitação passam a formar um volume 
único, implantado perpendicularmente ao 
caminho, e acompanhado por um pequeno 
“gradeamento e cancela”, que prevendo-
-se a futura a construção de “cómodos” no 
lado oposto às portas de entrada, formaria 
um pequeno pátio7 aberto para os terrenos 

para duas crias, retrete, estabulo para duas 

vacas, e telheiro que em caso de necessidade 

pode ser fechado de modo a constituir outra 

dependência. […] Está previsto neste ante 

projecto um portão que directamente dá 

comunicação do telheiro para os campos por 

onde se poderão extrair os estrumes do está-

bulo, pocilga, etc., que serão colocados em 

local a estudar para cada caso particular de 

habitação.“ in GALLO, Mário Amaro Santos. 

Anteprojecto de um casal para o Baldio do 

Sabugal. Lisboa, JCI, 1937. p.3.

7 “Conforme se verifica nos desenhos a entrada 

agrícolas e aberto visualmente para o 
caminho. [•138]

A ideia da conformação de um pátio 
mantém-se ao longo das 3 propostas, 
apesar de se construir sucessivamente com 
menos elementos e mais aberto para os 
terrenos agrícolas. 

para a casa de habitação e estábulo faz-se por 

um dos lados da construção, estando o eixo 

maior da casa colocado perpendicularmente 

ao caminho que lhe dá acesso. Projectou-se 

um pequeno gradeamento com uma cancela, 

tendo em vista futura construção de cómodos 

do lado oposto às portas de entrada, 

formando-se assim um pequeno pátio.” in 

Idem. p.5.

Economia enquanto tema de projecto

 Na sequência das três propostas de 
projecto o tema da economia assume total 
preponderância, quer seja na discussão 
sobre o programa das dependências agrí-
colas, sobre os elementos que conformam 
o acesso e pátio de serviço, quer sobre o 
dimensionamento dos espaços da habi-
tação ou sobre a escolha dos materiais de 
construção.

Programa dos anexos agrícolas

A discussão sobre o programa indispen-
sável ao casal agrícola terá, aparentemente, 
conduzido o processo de desenvolvimento 
do projecto ao longo das três versões. Se 
na primeira versão do casal o programa, 
disposto em forma de “U”, incluía habi-
tação, retrete, telheiro, estábulo, pocilgas, 
coelheiras e galinheiro [•137], na segunda 
versão o programa é reduzido ao mínimo 
imediato necessário, referindo-se “[…] a 
futura construção de cómodos […]”4. A 
habitação e estábulo concentram-se num 
volume único que mantém a profundidade 
do volume proposto na versão anterior 
para a habitação. [•138]
A retrete, o telheiro, e as pocilgas voltam, 
na versão fi nal, a ser incluídos no conjunto 
construído. O galinheiro e coelheira são 
desenhados como edifícios autónomos, 
“[…] situados onde as circunstâncias locais 
aconselharem […]”5 [•140].

Acesso e conformação do pátio

 O acesso ao casal e a conformação do pátio 
constituem também tema de discussão. O 
anteprojecto propunha um conjunto de 
edifícios e muro em torno de um pátio, 
com um portão de acesso directo ao pátio 
e outro de acesso do telheiro aos terrenos 
agrícolas. O volume da habitação ocupava 
um dos lados do conjunto, sendo a sua 
estrutura independente da das dependên-
cias agrícolas6. [•137]

4 Idem. p.5.

5 JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.101.

6 “Junto à casa de habitação, mas em corpos 

separados, formando com esta um todo, 

serão construídos os cómodos. Estes 

compõem-se de capoeira, coelheira, pocilga, 
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•138.   “Projecto de um casal. CA Martim Rei, 

Sabugal. JCI, Eng. Agrónomo Mário Gallo, 1937.
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O projecto fi nal propõe um corpo paralelo 
ao caminho, formado por três volumes 
de diferentes alturas, e um conjunto de 
pequenos anexos perpendiculares ao 
corpo principal, que com um alinhamento 
de árvores no lado oposto, conformam 
um pátio aberto aos terrenos agrícolas 
[•142]. A intenção do conjunto organizado 
a partir do espaço do pátio torna-se mais 
explícita quando em 1948, no momento da 
entrega defi nitiva da maioria dos casais aos 
colonos8, são colocadas “[…] 39 cancelas 
nos pátios dos casais e 39 painéis de 
azulejos nas respectivas fachadas.”9 

As construções que fi carão perten-
cendo a cada casal constam de uma casa 
de habitação, situada ao lado do estábulo 
e dele separada por um telheiro; em segui-
mento do estábulo e em ângulo recto com 
as duas construções citadas, encontram-se 
a retrete e a pocilga; por detrás daquela 
e entre o estábulo e a pocilga fi ca a fossa 
de uma nitreira adjacente; galinheiro e 
coelheira completam os anexos da casa, 
situadas onde as circunstâncias locais acon-
selharem.10 JCI

Apesar do conjunto ser projectado como 
um todo fi xo, tal não signifi ca que exista 
uma composição una e equilibrada. A 
descrição que o autor, Engenheiro Dâmaso 
Constantino, faz do projecto é reveladora 
do modo como se compõe o edifício – uma 

8 JCI. Relatório dos trabalhos executados pela 2ª 

Repartição. Lisboa, JCI, 1948. p.31.

9 Idem. p.84.

10 JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.101.

sucessão de volumes justapostos, cada um 
dimensionado exclusivamente em função 
do seu uso11 sem estabelecer qualquer 
dispositivo de articulação com os restantes. 

Durante a construção foram acrescentadas 
ao projecto quatro colunas para suporte 
de uma “latada” no alçado da habitação 
voltado para o pátio12. A sua presença 
associada à operação de regularização 
dos “terreiros” permitiu ao conjunto, e 
em especial ao pátio, adquirir alguma 
unidade [•139], no entanto a construção 
posterior do galinheiro e coelheira junto 
da pocilga13, e do silo14 junto do estábulo, 
retomam a operação de composição a 
partir de um somatório de justaposições 
desqualifi cadas.

O tema do telheiro associado ao portão de 
entrada, abandonado na segunda hipótese 
é recuperado na proposta fi nal. A “Planta 
topográfi ca do Conjunto das Instalações”15 

11 A título de exemplo transcrevemos o excerto 

da memória descritiva sobre o volume 

do estábulo: “A superfície do estábulo foi 

calculada para quatro cabeças (2 vacas e 2 

bezerros), atribuindo-se para cada vaca 1,50 m 

de largura, e para cada bezerro 1,25 m, o que 

deu para comprimento interior 5,5 m.” in JCI. 

Projecto de colonização do Baldio de Sabugal, 

Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.102.

12 Idem. p.50.

13 JCI. Galinheiro – coelheiras: projecto. CA de 

Martim Rei. Lisboa, JCI, 1946.

14 JCI. Relatório dos trabalhos executados nas 

colónias agrícolas. 1947. Lisboa, JCI, 1947. p.70.

15 JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

[•142] propõe uma orientação solar do 
casal, e da sua relação com a estrada. O 
modelo de casal que se encerra para a rua, 
voltando para esta apenas o portão de 
entrada, pressupõe uma proximidade da 
estrada ou caminho de acesso, e de alguma 
forma um encerramento de todo o lote, 
aspectos que não se verifi cam na maioria 
dos casais da CA de Martim Rei, cuja 
implantação sendo regida pela lógica das 
categorias dos solos, levou a que os casais, 
na maioria dos casos, fi cassem localizados 
em qualquer ponto dos terrenos agrícolas 
afastado das vias de acesso. O posterior 
fecho do vão do telheiro, e passagem do 
portão para o alçado do pátio16, confi rmam 
o despropósito desta organização inicial. 
[•143]

Dimensionamento 
e articulação dos espaços da habitação

Para analisarmos a proposta fi nal para a 
habitação, é pertinente atendermos em 
simultâneo ao processo de reorganização 
da CA Milagres, dado que para além da 
composição do conjunto partilhar alguns 
princípios, o volume da habitação é idêntico 
em ambos os projectos.

16 “Para proteger mais eficazmente os apetre-

chos da lavoura e gados, reconheceu-se que 

conviria fazer uma pequena e vantajosa modi-

ficação nos telheiros: mudança dos portões 

voltados a Norte para o lado Sul e empare-

damento do vão Norte.” in JCI. Relatório dos 

trabalhos executados nas colónias agrícolas. 

1944. Lisboa, JCI, 1944. p.50.



DO MITO DOS INCULTOS  AOS ASSENTAMENTOS DE LAVOURA EXEMPLARES 269

•139.   CA de Martim Rei. Os casais após a cons-

trução das pérgulas.Fotografia

•140.   “Projecto das instalações do Casal tipo” 

CA Martim Rei, Sabugal. JCI, Eng. civil Dâmaso 

Constantino, 1937.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•41]
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Sabugal. JCI, 1937.
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Teve-se em vista concentrar no mais 
reduzido espaço, de modo a não elevar 
demasiadamente o custo da construção, o 
número sufi ciente de compartimentos para 
a habitação de uma família composta dos 
pais e de dois ou três fi lhos ou fi lhas. 17

[…] atendeu-se em especial ao critério 
de se conseguir uma construção económica, 
para o que se eliminaram por completo 
os espaços perdidos, como corredores, 
pórticos, alpendres, procurando-se apro-
veitar o melhor possível todo o espaço em 
proveito dos quartos e da cozinha, que serve 
também de casa de jantar.18 JCI

A questão da economia é também colocada 
ao nível do dimensionamento e articulação 
dos espaços. Mas, ao contrário do processo 
desenvolvido nas propostas dos casais 
desenvolvidos entre 1926 e 1927 para a CA 
dos Milagres, onde a questão se colocava 
sem prejuízo da sua qualidade arquitectó-
nica, no processo de projecto para o casal da 
CA de Martim Rei, pelo contrário, há uma 
gradual perda da qualidade arquitectónica 
da composição, em especial na proposta 
final, quer na habitação, quer, como 
veremos a seguir, no conjunto. A título 
de exemplo, a cozinha, que constituía um 
espaço com alguma singularidade nas duas 
propostas de Mário Gallo, enquanto espaço 
central, com ventilação transversal, espaço 
de entrada na habitação e distribuição para 
os restantes compartimentos, simplifi ca-
-se na proposta de Dâmaso Constantino, 
onde apesar de se manter como espaço de 
entrada e distribuição, não se diferencia dos 
restantes três compartimentos.  [•140]

17 GALLO, Mário Amaro Santos. Anteprojecto de 

um casal para o Baldio do Sabugal. Lisboa, JCI, 

1937. p.2.

18 JCI. Projecto de reorganização da CA dos Mila-

gres. Lisboa, JCI, 1937. p.179.

 […] na execução destas obras, 
diligenciou-se obter a máxima economia, 
aliada à comodidade, à higiene e à segu-
rança, desprezando as ornamentações 
arquitectónicas e tudo o que pudesse repre-
sentar aumento de custo da obra, sem utili-
dade correspondente.19 JCI

Construção

 Do ponto de vista da construção, são várias 
as opções que decorrem claramente de 
questões económicas. Na primeira proposta 
opta-se pela construção das paredes exte-
riores em alvenaria de pedra irregular 
assente em argamassa, sem rebocar, depois 
de se constatar o preço elevado da cal na 
região e a falta de areias, no local, para 
produzir blocos20. Na segunda proposta, 

19 JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.102.

20 “Neste ante projecto as paredes exteriores 

estão projectadas em alvenaria de pedra 

irregular assente em argamassa, rebocadas e 

caiadas, mas pelo exame dos preços simples 

e preços compostos verifica-se um elevado 

custo das argamassas, o que sobrecarrega 

consideravelmente o orçamento, por na 

região não existir cal, tendo este produto 

de ser transportado de grandes distâncias. 

[…] Para baixar o custo da obra empregando 

menor quantidade de argamassas, duas 

soluções se nos apresentam: ou construir 

as paredes em pedra seca rebocando-as 

depois, ou construi-las em pedra assente 

em argamassa sem as rebocar. Esta solução 

parece-nos dever ser a mais indicada, posto 

que seja prejudicado o aspecto da construção. 

É de notar que o preço indicado para a cal, 

não é o corrente na região, porquanto nos 

pareceu demasiadamente elevado em relação 

ao seu custo na origem. O preço indicado 

foi portanto calculado tendo como base o 

preço de origem, aumentando as despesas 

de transporte para fornecimento em grandes 

quantidades. […] O material mais económico 

para a construção das alvenarias é a pedra 

que se encontra de boa qualidade próximo do 

baldio, e até é natural que se possa extrair de 

vários locais no próprio baldio. Para as canta-

rias a pedra tem de vir de maiores distâncias, 

razão porque só serão empregadas onde se 

tornam absolutamente necessárias. A areia 

tem também de ser transportada de distância 

relativamente grande, onde também não 

se encontra em grandes quantidades, razão 

é referida a simplifi cação do trabalho das 
carpintarias21 assim como das cantarias22.

Porque a mão de obra é cara e os 
materiais não abundam, reduziu-se ao 
mínimo a espessura das paredes e aplica-se 
nas alvenarias a argamassa de barro e areia, 
por ser a mais económica, sem que se preju-
dique a solidez das construções, visto que as 
alturas são relativamente pequenas; já na 
pavimentação dos anexos, houve o cuidado 
de empregar a betonilha, para evitar infi l-
trações.23 JCI

As paredes e os tabiques da casa 
da habitação serão rebocados e caiados a 
branco, a três demãos. Para lhes garantir a 
boa conservação, as madeiras expostas às 
intempéries preservam-se com duas demãos 
de carbonil.24 JCI

A última proposta parece não ter em conta 
as difi culdades específi cas expressas nas 
propostas anteriores, apostando generi-
camente na redução das espessuras dos 
materiais. Facto que eventualmente justi-
fi ca as diferenças com as posteriores solu-
ções adoptadas em obra, que no caso, por 
exemplo, das guarnições dos vãos, se apro-
ximam mais da proposta anterior.

porque a construção das paredes em blocos 

seria mais dispendiosa do que a alvenaria de 

pedra.” Idem. p.3-4.

21 “Tanto as portas das divisões interiores da 

casa como as das janelas e o portão do está-

bulo estão projectadas de construção o mais 

económica possível, com travessas à vista 

e aparafusadas. A porta exterior da casa de 

habitação está projectada com travessas à 

vista, mas de calha.” Idem. p.4.

22 “As cantarias a empregar nas portas, janelas e 

lareira terão a secção de 0.20 x 0.20 em todas 

as peças, excepto nas vergas em que terá de 

0.20 x 0.30 serão toscamente trabalhadas de 

modo a não encarecerem o custo da obra.” 

Idem. p.4.

23 JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937. p.101.

24 Idem. p.102.
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•142.   “Planta topográfica do conjunto das insta-

lações.” CA Martim Rei, JCI, 1937.

•143.  “Modificação dos telheiros dos casais da 

Colónia Agrícola de Martim Rei”
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•144. Casais da CA de Martim Rei. Fotografias
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Edifícios dos casais 
da Colónia Agrícola dos Milagres

Da herança da Colónia Agrícola dos 
Milagres 

Para compreender as primeiras propostas 
desenvolvidas pela JCI para os edifícios 
dos casais, interessa observar os quatro 
tipos de casais construídos entre 1926 e 
1927, no âmbito da iniciativa levada a cabo 
pelo Engenheiro Agrónomo Mário Pais da 
Cunha Fortes para a construção da CA dos 
Milagres, casais que foram alvo de análise1 
e projecto de recuperação, por parte da JCI, 
no contexto do Projecto de reorganização 
da Colónia. 
A sequência de projectos é particular-
mente interessante por levantar várias 
questões que espelham o debate em torno 
da construção da habitação económica 
nas primeiras décadas do século XX. Do 
ponto de vista construtivo assistimos a 
uma experiência sobre a racionalização dos 
sistemas construtivos, através da proposta 
de um edifício modular e “desmontável”, 
ainda que não se compreenda o intuito 
dessa possibilidade. E logo de seguida, a 
avaliação da sua pertinência, do ponto de 
vista dos seus custos, leva a uma aproxi-
mação sucessiva aos materiais e técnicas 
construtivas da região. O programa e 
relação entre espaços parece-nos partir 
de uma miniaturização dos modelos de 
habitação burguesa na primeira experi-
ência; visitar habitações com um carácter 
urbano, na segunda; e sofrer, posterior-
mente, um processo de decantação dos 
espaços fundamentais para o quotidiano 
de um trabalhador agrícola, e especial-
mente, das relações destes espaços com o 
exterior. É deste ponto de vista relevante a 
permanência e a diversidade de experiên-
cias sobre os espaços de entrada exteriores 
cobertos, e o modo como a aproximação 

1 “Averiguou-se, com o maior cuidado e 

detalhe, o estado actual da Colónia no que se 

refere às instalações existentes, a sua conser-

vação, ao grau de aproveitamento agrícola e 

às qualidades dos colonos.” in JCI. Projecto de 

reorganização da Colónia Agrícola dos Mila-

gres. Lisboa, JCI, 1937. p.11.

sucessiva aos modelos existentes na arqui-
tectura popular da região é integrada de 
forma coerente e consequente na compo-
sição global do edifício.
Neste processo é legível também a difi cul-
dade inicial em articular a habitação com 
o programa e especifi cidades das depen-
dências agrícolas, que apenas na última 
proposta são integradas na composição já 
sem constituir um anexo desqualifi cada-
mente justaposto.
A questão da salubridade da construção 
mantém-se como preocupação constante, 
verifi cando-se a existência de ventilação 
natural em todos os espaços e de uma 
caixa de ar ventilada sobre os pavimentos 
em todas as propostas. 

Edifício desmontável

O primeiro casal – tipo I –, desenhado pelo 
arquitecto Norberto Correia, foi projectado 
em madeira, de forma a poder ser desmon-
tável2. Apenas o espaço da cozinha era em 
tijolo no intuito de precaver os incêndios3. 
[•145 a •147]
Composto pela habitação – 60 m2 –, está-
bulo e galinheiro, num total de 80 m2, o 
edifício é formado por dois corpos perpen-
diculares entre si. O primeiro é organizado 
através de um átrio central, na sequência 
do alpendre exterior, a partir do qual se 
acede aos quatro quartos e ao segundo 

2 FORTES, Mário Pais da Cunha. Relatório dos 

Serviços de Baldios e Incultos dos trabalhos 

que têm sido realizados até Novembro de 1930 

na Colónia Agrícola dos Milagres (Leiria). in 

Boletim de Agricultura, n.º 4, III Série, Abril, 

1935. p.15.

3 “A fim de prevenir os riscos possíveis de 

incêndio, propôs-se ao arquitecto ao serviço 

da repartição, Sr. Norberto Correia, já fale-

cido, que se construísse a cozinha de lareira, 

com parede e chão de tijolo. Daí procedeu 

o 1º tipo de habitação, cuja planta, alçados 

cortes e perspectivas são do referido arqui-

tecto.” In Idem. p.15.

•145.   Planta do casal tipo n.º 1 da CA dos Mila-

gres, 1926 (as desiganções dos compartimen-

tos correspondem às legendas dos desenhos 

originais).
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•146.  Frente do casal tipo I na CA Milagres., 1926.

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO

•147.   “Projecto de habitação rural para um culti-

vador. Tipo n.º 1”.
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corpo. No segundo corpo, cozinha e está-
bulo organizam-se sequencialmente. O 
galinheiro constitui um volume anexo ao 
estábulo com acesso único pelo exterior.
Apesar de não existir no desenho4 qualquer 
referência à orientação solar, a salubridade 
do edifício constitui uma preocupação 
legível. O volume em madeira assenta 
sobre uma base de adobe, formando uma 
caixa-de-ar sob o pavimento, também 
em madeira. As coberturas são em telha, 
existindo tecto de madeira no volume dos 
quartos.
O alpendre, complementado por uma 
pérgula, corresponde a um espaço esca-
vado no volume. No decorrer da cons-
trução dos casais a pérgula foi substituída 
por um avanço da cobertura sustentado 
por quatro pilares de madeira associados a 
uma guarda. [•147]

Junto à casa de habitação sai um 
caminho de carro, que serve toda a proprie-
dade e um carreiro de pé, que conduz à 
horta. A testada do casal, próximo à casa, 
é ajardinada e gradeada, e todo o resto 
resguardado por sebe viva aparada […].5

O desenho de toda a parcela do casal é 
fi xado em projecto. O edifício é implantado 
junto da via de acesso, voltando para esta a 
sua entrada principal. Em todo o limite da 
parcela, junto da via, é construído um muro 
com gradeamento, sublinhando o cuidado 
no desenho da “testada do casal”.
Os três projectos seguintes foram desen-
volvidos no intuito de reduzir os custos da 
construção do casal.

Houve necessidade de se atingir, por 
aproximações sucessivas, o tipo de cons-
trução mais económico, sem que a boa 

4 Os desenhos a que acedemos, publicados na 

Separata do Boletim de Agricultura*, estão 

datados de 1935, pelo que julgamos que terão 

sido executados no momento da publicação, 

com esse fim.

* FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia Agrí-

cola dos Milagres.” In Separata do Boletim de 

Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, III Série, Abril, 

1935.

5 FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia Agrí-

cola dos Milagres.” in Separata do Boletim de 

Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, III Série, Abril, 

1935. p.16.

habitabilidade fosse de qualquer forma 
diminuída. […] De cerca de 18.000$00 – 
custo da casa do 1º tipo, desceu-se para 
9.500$00 – custo da casa 4º tipo, que ulti-
mamente temos mantido.6

Redução do número de quartos, orga-
nização em dois pisos, e alteração dos 
materiais e sistemas construtivos

 A primeira experiência de redução 
de custos apostou na organização do 
programa em dois pisos, na redução de 
um quarto e na alteração dos materiais e 
sistemas construtivos – passando o edifício 
a ser construído em alvenaria de tijolo –. A 
área bruta aumentou de 80 m2 para 108 m2. 
[•148 a •150]
Cada piso é organizado em quatro espaços, 
gerados a partir do cruzamento de duas 
paredes. O primeiro espaço corresponde 
ao “pórtico” de entrada, um espaço aberto 
para o exterior através de dois arcos. A 
entrada é feita pela sala e os espaços orga-
nizam-se sequencialmente. Da cozinha 
partem as escadas de acesso ao piso 
superior, onde se localizam dois quartos e 
dois espaços no sótão, cuja função não é 
identifi cada. 
O estábulo deixa de ter comunicação 
directa com a habitação. Não obstante 
do seu volume, em planta, constituir um 
volume autónomo, apenas justaposto ao 
da habitação, a cobertura é desenhada em 
continuidade. 
O desenho da organização da parcela e 
implantação relativa à via mantém-se, 
contudo apesar do espaço exterior de 
entrada da habitação se abrir para a via, o 
sentido do percurso de acesso volta-se para 
o espaço lateral do edifício, estabelecendo 
um dispositivo que impede a devassa da 
privacidade. 

6 FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia Agrí-

cola dos Milagres.” in Separata do Boletim de 

Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, III Série, Abril, 

1935. p.16.

•148.   Planta do casal tipo n.º 1 da CA dos 

Milagres, 1927-1928 (as desiganções dos com-

partimentos correspondem às legendas dos 

desenhos originais).
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•150.   “Projecto de habitação rural para um culti-

vador. Tipo n.º 2”.

•149.   “Projecto de habitação rural para um culti-

vador. Tipo n.º 2”.
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Redução signifi cativa da área bruta 

A segunda experiência desenvolvida para 
redução dos custos de construção do 
edifício do casal baseia-se na redução signi-
fi cativa da área bruta, que desce de 108 m2 
para 90 m2.
O programa mantém-se, com três quartos, 
sala, cozinha e “curral”, e volta a ser orga-
nizado num piso único. A sala recupera o 
papel de espaço de entrada e distribuição. 
O alpendre, estreito, desenha toda a frente 
da casa. Apesar da continuidade da cober-
tura, expressa-se como um elemento 
relativamente autónomo do volume da 
habitação. 
O “curral” é aposto ao volume da habi-
tação, diferenciando-se inclusive pela 
sua escala. Apesar de serem construídos 
em planos ligeiramente distanciados, o 
coberto de entrada da cozinha procura, 
em desenho, estabelecer uma relação de 
simetria com o topo do volume do “curral” 
[ver alçado posterior •152]. 
O desenho da organização da parcela e 
implantação relativa à via mantém-se. A 
entrada, a eixo do volume, volta-se, nova-
mente, para a via de acesso. [•151 a •152]

•151.   Planta do casal tipo n.º 1 da CA dos 

Milagres, 1927-1928 (as desiganções dos com-

partimentos correspondem às legendas dos 

desenhos originais).
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•152.   “Projecto de habitação rural para um culti-

vador. Tipo n.º 3”.

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO

•153.  “Habitação rural – 3º tipo”.
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Redução de área através da supressão 
do espaço da sala

 A última experiência, projectada no 
intuito de reduzir os custos de construção, 
assenta na redução da área bruta através 
da redução do programa da habitação. 
O espaço da sala é suprimido, passando 
a cozinha a funcionar simultaneamente 
como espaço de entrada e distribuição. 
O alpendre, à semelhança das “entradas 
alpendradas”7 existentes nas construções 
populares da região, passa a corresponder 
a um espaço escavado no volume da 
cozinha. [•154]

O edifício é composto por três volumes 
justapostos, cozinha, quartos e estábulo. 
Os volumes dos quartos e da cozinha estão 
dispostos paralelamente entre si, fi cando 
a cumeeira da cobertura assente sobre 
a parede partilhada. Apesar do volume 
do estábulo continuar a diferenciar-se 
da habitação pela sua reduzida altura, 
o modo como se articula no conjunto – 
equilibrando-o e participando na confor-
mação do espaço exterior que antecede o 
alpendre, e do espaço exterior associado à 
porta de serviço da cozinha –, para além do 
facto de a sua cobertura seguir a direcção 
das restantes, deixa de ter uma expressão 
de volume aposto desqualifi cadamente, 
como acontecia nos projectos anteriores.
Apesar do desenho da organização da 
parcela e da proximidade da casa relativa-
mente à via se manter, o edifício é implan-
tado perpendicularmente à via, voltando 
todos os seus espaços, inclusive a entrada 
principal, para o espaço lateral do edifício.
[•155 a •156]

7 SNA. Arquitectura Popular em Portugal. 

Lisboa, Associação dos Arquitectos Portu-

gueses, 1980 [1961]. p.433.

•155.   Planta do casal tipo n.º 1 da CA dos 

Milagres, 1927-1928 (as desiganções dos com-

partimentos correspondem às legendas dos 

desenhos originais).
•154.   O alpendre da habitação na região de Leiria 

no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal
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•156.   “Projecto de habitação rural para um culti-

vador. Tipo n.º 4”.

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO

•157.  “Habitação rural – 4º tipo”
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Projecto de reorganização 

O projecto de reorganização, para além 
da construção de sete novas habitações, 
propõe demolir duas casas existentes, recu-
perar seis para habitações dos novos casais 
e transformar uma casa em estábulo. Para 
cada caso foi equacionada a necessidade 
de construção de novas dependências agrí-
colas. A esta circunstância, de projectar 
sobre estruturas existentes, associa-se a 
convicção, referida no sub-capítulo ante-
rior, da importância em atender em cada 
sítio aos diversos factores geográficos 
que infl uenciam o bom funcionamento 
dos edifícios, para justifi car a proposta de 
um princípio ou estratégia de organização 
relativa entre os vários edifícios, em subs-
tituição da fi xação de um projecto único 
do conjunto. Neste sentido, para a habi-
tação, para a retrete e para cada programa 
agrícola – estábulo, pocilga, palheirão, 
galinheiro e coelheira, eira e nitreira – foi 
desenvolvido o projecto de um volume 
independente. 

Distanciando-se dos princípios que susten-
taram o desenho dos casais em 1926, onde 
podíamos ler, globalmente, um entendi-
mento dos edifícios enquanto objectos 
isolados sem um propósito de confor-
mação dos espaços envolventes, a proposta 
de estratégia de agregação do conjunto da 
casa e dependências agrícolas em torno 
de um pátio revela a concentração das 
suas premissas nas condições efectivas 
dos espaços do trabalho agrícola [•159]. 
A opção pela ideia de conformação de um 
recinto revela também a atenção dada às 
transformações que os antigos colonos 
executaram nos casais, e que são descritas 
pormenorizadamente no relatório do 
projecto de reorganização da colónia:

Existe um pátio junto à casa defen-
dido por um muro de adobes com 2 metros 
de altura e 47 metros de comprimento, 
rasgado por 2 portas de comunicação. 
Dentro do pátio existe um forno de pão e 3 
alpendres de abrigo de uma porca criadeira 
e um rebanho de 5 cabras e 2 burros.

 […] O colono construiu um muro 
de taipa e adobes, ligando a parte Sul e 
nascente da casa de habitação, com uma 
alpendrada e a casa da eira, de modo a 
formar um pátio fechado.

 […] Ligado à casa de habitação, o 
colono fez um pátio, fechado por um muro 
de adobes rebocados com cal e areia com 
o desenvolvimento linear de 43 m e 2 m de 
altura.8

Na organização proposta para o conjunto, 
a entrada é orientada para o pátio, e a habi-
tação, à semelhança dos projectos desen-
volvidos pelos engenheiros agrónomos e 
inclusive desenvolvidos posteriormente 
no âmbito do curso de paisagismo do ISA, 
volta-se para o interior da parcela sem 
expressar qualquer intenção no desenho 
da sua frente relativa à via. [•158]

Apesar das premissas que informam esta 
solução constituírem um ponto de partida 
interessante para uma proposta de projecto 
capaz de responder às especifi cidades de 
cada lugar, e necessária fl exibilidade do 
conjunto em responder a novas solicitações 
decorrentes da actividade agrícola ao longo 
do tempo, a desqualifi cação arquitectónica 
de cada elemento, o modo como cada um 
é desenvolvido isoladamente respondendo 
apenas à sua funcionalidade intrínseca 
expressando dificuldade na articulação 
com os restantes, não só não contribui para 
a qualidade arquitectónica do conjunto, 
como difi culta a leitura do pátio como um 
todo intencional. [•160 •163]

8 JCI. Projecto de reorganização da Colónia Agrí-

cola dos Milagres. Anexo 4: Estado actual da 

Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. 

p.7, 24, 30-33.

•158.   Projecto de casal para um Bairro Operário. 

ISA Curso de Arq. Paisagista. Gonçalo Ribeiro 

Telles, 1946.
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•159.   “Planta topográfica do conjunto das insta-

lações” – CA Milagres, JCI, 1937.

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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•160.   Casal “tipo moderno” na CA dos Milagres. 

Fotografia
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•162. Planta do “Casal tipo A”

•161.   Projecto do “Casal tipo A (Moderno)”. Ag. 

tec. eng Dâmaso Constantino, 1937

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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No fi nal da década de 1940, no terceiro 
momento que circunscrevemos, com a 
entrada de arquitectos para os quadros 
da JCI, a desqualifi cação arquitectónica 
dos conjuntos dos casais da CA Mila-
gres suscitou o desenvolvimento de um 
projecto de “arranjo” e ampliação – “Este 
estudo, que foi muito condicionado pelo 
factor económico, benefi cia grandemente o 
aspecto arquitectónico dos casais”9. Neste 
sentido, António Trigo, arquitecto, em 1949 
propõe a demolição “dos anexos de mau 
aspecto e precária construção, que, por 
iniciativa dos colonos, têm sido edifi cados” 
e a construção de novas dependências agrí-
colas: “pocilga para bácoros, cozinha de 
gado, alpendre para lenhas e ovelhas, silo, 
galinheiro e coelheira.10 [•164 •165]

interligar à habitação, um complexo 
de anexos para cada casal […] deixando no 
centro uma superfície livre destinada a corte 
– processo clássico.11

O projecto propõe a reorganização dos 
vários programas, repensando quais 
deverão participar na vida do pátio (a 
nitreira, por exemplo é retirada para 
um espaço mais “recolhido”). Regula-
riza a relação entre volumes e introduz 
elementos de interligação que unifi cam o 
conjunto e clarifi cam a conformação do 
pátio. Passando de somatório disperso de 
elementos a conjunto agregado, o casal 
adquire uma escala capaz de responder 
quer à relação com a via quer à dimensão 
da parcela.
Não há registo sobre a execução destes 
projectos e o estado actual dos casais difi -
culta a sua compreensão. 

9 TRIGO, António. CA dos Milagres: Núcleo da 
Bidoeira: ampliação dos casais. Lisboa, JCI, 1949. 

p.2.

10 Idem. p. 1.

11 MACHADO, José Luís Pinto. Monografia: CA 

dos Milagres. Lisboa, JCI, 1960. p.35.

Estas dependências ocupam em 
planta a posição considerada mais conve-
niente, evitando-se assim tanto quanto 
possível, toda a fadiga inútil dos colonos. 
O agrupamento das pocilgas implicou a 
deslocação de retrete, que fi ca a construir, 
com a cozinha de gado, um conjunto com 
alpendre de entrada comum. A nitreira, 
cuja capacidade não corresponde às neces-
sidades do momento, é substituída por 
outra de maiores dimensões localizada 
com certo recolhimento, junto ao estábulo 
e às pocilgas. No estábulo previu-se uma 
divisória de 1,05 m de altura o que permite 
manter em regime de estabulação uma 
vaca leiteira. Para facilitar a remoção das 
camas e limpeza do estábulo, é aberto um 
vão de porta na fachada posteriormente 
confi nante com a nitreira. Nos casais que 
não possuem casa da eira, abrir-se-ão dois 
vãos de porta na empena do palheirão para 
recolha directa dos produtos. O sistema 
construtivo é duma grande simplicidade 
e idêntico ao vulgarmente adoptado em 
construções desta natureza. As paredes 
de elevação são em alvenaria de blocos 
de cimento. A cobertura é em telha tipo 
‘’Campos’’ assente sobre madeiramento 
de pinho. Os pavimentos são térreos no 
galinheiro, coelheira e na parte do alpendre 
destinada à arrumação das lenhas. No ovil, 
silo, pocilga, retrete e cozinha de gado, os 
pavimentos são de betonilha assente sobre 
massame de 0,15 m de espessura. Exceptua-
-se o degrau da lareira que é em pedra. O 
forno é constituído interiormente por tijolos 
refractários. Os ângulos internos do silo 
são arredondados com um raio de 0,40 
m e as paredes são revestidas a cimento 
areia alisado à colher por forma a que 
todo o interior constitua uma superfície 
lisa e continua. Nas restantes dependên-
cias, adopta-se a caiação directa sobre o 
paramento dos blocos. O acabamento das 
fachadas é idêntico ao dos edifícios existen-
tes.12 António Trigo

12 TRIGO, António. Op. cit. p.1-2.
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•163.  Casal na CA dos Milagres. Fotografia a 

partir do arruamento

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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•164.   Projecto de arranjo e ampliação dos casais 

da CA Milagres – planta e alçado do Casal 1M. 

JCI, Arq. António Trigo, 1949
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•165.   Projecto de arranjo e ampliação dos casais 

da CA Milagres – planta e alçado do Casal 3B. 

JCI, Arq. António Trigo, 1949

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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Casais para os projectos de colonização exemplares

O período de desenvolvimento dos projectos para a mata Nacional da Gafanha 
e Herdade de Pegões corresponde ao momento de construção dos casais da CA de 
Martim Rei, processo fortemente marcado pela escassez de materiais sentida durante 
a Guerra, e ao período em que é terminado, pelos agrónomos do Instituto Superior 
de Agronomia, o primeiro volume do ‘Inquérito à Habitação Rural’, apresentado em 
1943 sob direcção de Eduardo Lima Basto e Henrique de Barros.

A distância, entre a precariedade das habitações rurais, entretanto documen-
tadas no Inquérito, e o “conforto espiritual dum ninho construído com beleza” apon-
tado por Raul Lino13, para além de marcar inegavelmente as premissas dos projectos 
dos edifícios dos casais, sublinha a necessidade de estes assumirem uma componente 
pedagógica. Neste sentido, não só os projectos dos casais das colónias agrícolas da 
JCI constituem uma oportunidade para uma investigação projectual sobre as neces-
sidades e condições da habitação rural, como constituem um meio de divulgação 
de exemplos para as construções rurais das regiões em que se inserem. Este intuito 
é paralelamente acompanhado pela iniciativa de publicação, pelo Ministério da 
Economia, de um conjunto de manuais sobre habitação rural e dependências agrí-
colas – “A casa rural”14, “A casa rural. A habitação”15 e “A casa rural. O silo” 16 [•166 
•167 •168]. 

Nestes manuais não só se divulgavam as condições de falta de higiene e moral 
que caracterizavam na habitação rural na época, como se defendia a capacidade dos 
agrónomos, decorrente da sua formação e capacidade técnica, para a orientação do 
projecto das novas construções rurais que o país necessitava. 

A habitação rural deve ser edifi cável com economia e obedecer às seguintes 
condições: ser saudável, espaçosa, sólida, duradoura, de fácil conservação e 
bem adaptada ao fi m a que se destina.17 
Mário Botelho de Macedo

 Desde que se fundou a primeira escola de agronomia aqueles que a tais 
estudos se dedicam aprendem os princípios fundamentais a que deve 

13 LINO, Raul. A nossa casa: apontamentos sobre o bom gôsto na construção das casas simples. Lisboa, 

Atlântida, 1923. [4ª edição]

14 BASTO, E. A. Lima. A casa rural. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 25). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942. 

15 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural. A habitação. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 26). 

Lisboa, Ministério da Economia. DGSA, 1942. 

 Mário Botelho de Macedo exercia o cargo de Director Geral dos Serviços Agrícolas, segundo Ilídio Araújo 

em entrevista a Ana Sousa Dias no contexto do Centenário de Francisco Caldeira Cabral in proffrancisco-

caldeiracabral.portaldojardim.com [consultado em 2015-07-09].

16 Idem. A casa rural. O silo. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 35). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942.

17 Idem. A casa rural. A habitação. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 26). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942. p.9.

a proposta dos agrónomos para a 
qualifi cação da habitação rural

•166.   Capa da publicação “A casa 
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obedecer qualquer construção e estão aptos a guiar o agricultor nas simples 
instalações de que necessita, em harmonia com a sua exploração e com as 
suas condições económicas. 
Nas edifi cações das pequenas casas rurais que, quando alguma vez se efec-
tivam, nunca pela sua pequenez, pelo seu pouco elevado custo, exigem mais 
que a intervenção do carpinteiro ou do pedreiro da aldeia ou do lugarejo, e 
já se consideram de demasiado luxo se nelas intervém um mestre de obras 
ou qualquer que como tal se apresente, o engenheiro-agrónomo tem o seu 
papel talhado, aconselhando sobre as dimensões e disposições da cons-
trução, intervindo mesmo sobre o modo de melhor realiza-la, papel abso-
lutamente gratuito que sempre com satisfação desempenhara, ao lado de 
tantos outros em que tem de intervir e que como aquele fazem parte da sua 
técnica e da sua formação profi ssional. 18 
Eduardo Alberto Lima Basto

Com estes manuais os agrónomos reclamam para si, e para a sua prática, a 
solução para o problema da habitação rural. Mário Botelho de Macedo no manual 
sobre a habitação avança com considerações sobre as características fundamentais 
a considerar19 – Do ponto de vista da localização alerta para a atenção à natureza do 
terreno, salubridade do sítio, características do relevo, existência de água potável, 
insolação e presença de árvores, ventos dominantes e factores sociais (distância justa 
à estrada ou caminho que facilite o acesso mas evite ruído e pó); na conformação do 
edifício destaca a importância da orientação solar, das distâncias de ensombramento, 
da separação entre as dependências dos animais e os armazéns e da posição da 
nitreira; e na habitação dos compartimentos indispensáveis para garantir o aspecto 
da moral e da higiene – três quartos de cama, cozinha e retrete – que corresponde 
também ao programa mínimo da JCI –; no que respeita à construção defende os bene-
fícios económicos e estéticos da utilização de materiais de construção da região, a 
necessidade de isolar termicamente a habitação e defender o edifício da humidade, 
quer através de telhados salientes, quer através do arejamento e iluminação –. 

Em simultâneo, constituem também um manifesto de repúdio ao emprego, 
à época recorrente, do imaginário decorativo da Casa Portuguesa, defendendo que 
“o bom gosto” e a “beleza da casa rural resulta sobretudo da simplicidade”20 e da 
adequação às suas necessidades.

 Verifi ca-se que é nas casas rurais mais escondidas e afastadas dos centros 
urbanos onde se encontra ainda o verdadeiro estilo português, caracterizado 
mais por uma notável harmonia de proporções, do que pelos beirais com 
cantos revirados, profusão de telhadinhos sobre as janelas, abundância de 
azulejos, etc. Necessário se torna, pois, que o camponês mantenha essas 
características intactas, para que esse reservatório de bom gosto possa ser 

18 BASTO, Eduardo Alberto Lima. A casa rural. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 25). Lisboa, 

Ministério da Economia. DGSA, 1942. p.8.

19 Idem. A casa rural. A habitação. (Campanha da Produção Agrícola. Série B-N.º 26). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942.

20 Idem. p.9

•167.   Capa da publicação “A casa rural 

– A habitação”. 

•168.   Capa da publicação “A casa rural 

– o silo”. 
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utilizado um dia, quando passar a moda de imitar a arquitectura de outros 
países, com clima, paisagem e usos inteiramente diferentes do nosso. 21

Mário Botelho de Macedo

Nas propostas desenvolvidas pela JCI para os casais da Herdade de Pegões e 
da Mata da Gafanha, terminadas no mesmo ano – 1942 – em que são publicados os 
manuais, reconhecemos a presença dos princípios ali defendidos. 

No ano seguinte, comemorava-se o 40º aniversário da “Sociedade de Ciências 
Agronómicas de Portugal”22 e o 25º aniversário do edifício do ISA, tendo sido organi-
zado o I Congresso de Ciências Agrárias no ISA, uma “Exposição Bibliográfi ca, Agronó-
mica e Florestal” no “Palácio da Independência”, no Largo de São Domingos, Lisboa, 
e a mostra agronómica e fl orestal, nas instalações da “Feira Popular” no Parque da 
Palhavã. No entanto, se na mostra se representavam, à escala real, diversas cons-
truções rurais – habitações, silos, estábulos, etc. – cujo princípio, forma e expressão 
arquitectónica, seguia os princípios dos manuais, e em muito se aproximava dos 
casais propostos para Pegões, que não chegaram a ser construídos [•169], na expo-
sição bibliográfi ca, num painel dedicado à obra da JCI, é já apresentado o projecto 
para a Aldeia Nova do Barroso, com os seus casais desenhados segundo premissas 
bastante diferentes, como veremos no capítulo referente ao segundo momento que 
circunscrevemos no processo de construção das colónias agrícolas da JCI. 

Tendo sempre em vista a máxima economia, mas não descurando o mínimo 
de comodidade, higiene e segurança, todos os edifícios se apresentam com 
linhas simples, desprovidos de ornamentações arquitectónicas que sobre-
carregariam o orçamento com utilidade correspondente; no entanto, e nos 
limites do possível, não foi descurado o aspecto estético.23

 JCI

No desenvolvimento dos projectos para a Herdade de Pegões e Mata da Gafanha, 
processos que se queriam exemplares da metodologia da Junta, é equacionado o prin-
cípio a seguir no que respeita à execução das construções do casal agrícola. Para além 
de considerações sobre o cerne na acção colonizadora residir na “repartição da terra 
e na realização de obras fundiárias indispensáveis ao imediato aproveitamento dos 
terrenos”, considerando que o que “interessa, fundamentalmente, é assegurar ao 
colono, através de uma exploração agrícola de extensão sufi ciente e com o equipa-
mento necessário, os recursos bastantes para prover as necessidades do agregado 
familiar”24, o entendimento defendido pelos manuais dos agrónomos, do que deverá 
ser a casa rural – intrinsecamente ligada às necessidades e possibilidades económicas 
do seu proprietário e refl ectindo os materiais e técnicas construtivas da região – terá 

21 Idem, ibidem. 

22 Na exposição é também comemorado o centenário do periódico agrícola “O Agricultor Micaelense”, de 

que foi redactor António Feliciano de Castilho, autor de Felicidade pela Agricultura, 1849.

23 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.68.

24 Proposta de lei – “Dos planos gerais” – apresentada à Camara corporativa. Diário das Sessões da Câmara 

Corporativa. N.º 4. 10 de Dezembro de 1953. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.
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também pesado na opção que determina a construção dos edifícios dos casais pelos 
colonos.

Para os colonos reservar-se-ia, na medida do possível, a execução das obras 
de melhoramento de interesse individual, a realizar com assistência fi nan-
ceira e sob fi scalização da Junta de Colonização Interna.25 
JCI

O princípio é defendido considerando que a construção da habitação e depen-
dências agrícolas constitui uma parte muito signifi cativa – “25 a 37 por cento”26 – no 
valor global da compra do casal agrícola, e que não só haveria vantagem em reduzir 
esse valor, ou no mínimo diluí-lo ao longo do tempo, como também em “estimular o 
engenho e actividade do colono”27. 

Mas, se na Mata da Gafanha se entenderam, neste primeiro momento, estarem 
reunidas condições para aplicar este princípio, para a Herdade de Pegões é estabele-
cido desde logo uma condição excepcional.

O entendimento que a autoconstrução dos edifícios do casal seria possível na 
colonização da Mata da Gafanha prende-se com a consideração de que os colonos 
seriam recrutados na própria região, onde se verifi cava um excesso populacional, e de 
aí ser tradição quando um casal decidia constituir família, os familiares e amigos num 
prazo muito curto edifi cavam a casa em tosco, sendo tarefa dos futuros habitantes 
executar apenas a protecção das paredes e a decoração interior28.

No caso particularmente favorável da Gafanha onde a população está a 
distância relativamente pequena dos terrenos a colonizar e onde é hábito 
que a constituição de um novo lar seja sempre precedida pela edifi cação de 
moradia, a Junta não promove desde já a construção de habitação e anexos. 

Na verdade, o excessivo povoamento desta região obriga a procurar aqui 
mesmo os novos colonos, os quais por terem família constituída, possuam 
forçosamente residência própria. É possível que a natureza das suas actuais 
construções se não acomode com as exigências da exploração que se lhes 
entrega, sobretudo no que diz respeito às precedências agrícola – celeiros, 
estábulos, pocilgas, nitreira etc. Como porém o material de construção 
regional – o adobe – é barato e de fácil obtenção, e porque é também hábito 
local a própria família construir a sua habitação, consegue-se reunir um 
certo número de circunstâncias excepcionalmente favoráveis à primeira 
tentativa de colonização por casais agrícolas em que a entrega da terra não 
é acompanhada das construções necessárias à exploração do casal.29 
JCI
Neste contexto, e considerando que como “de início as possibilidades materiais 

25 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.74 e 75.

26 Idem. p.74.

27 Idem, ibidem.

28 FERNANDES, Maria. "Os colonos e a arquitectura de adobe em Portugal". In Actas do Congresso Terra-

Brasil 2008. São Luís do Maranhão, 2008.

29 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. p.32.

a autoconstrução na colonização 
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do colono hão de ser reduzidas”, seria “facultado o crédito necessário, sob a forma 
de subsídio reintegrável para a construção da casa e dependências”30 e proposto um 
projecto tipo para os edifícios do casal, referido como “habitação rural típica” 31 [•174]. 
O projecto redesenha o modelo de casa existente na região – articulando os vários 
programas num volume único, fechado, organizado em torno de um pátio [•171], 
garantindo, contudo, as premissas de higiene, salubridade e moral defendidas.

O projecto tipo a aconselhar pela Junta […] inclui casa de habitação e 
anexos dispostos numa superfície rectangular compreendendo um pátio 
interior que separa os alojamentos dos animais, da habitação humana. 32

JCI

No caso do projecto de colonização da Herdade de Pegões, as condições “parti-
cularmente favoráveis da Gafanha”33, não se verifi cam, sendo proposta, a título 
excepcional, a construção dos edifícios do casal pela Junta. 

Os Estudos económico-sociais desenvolvidos revelam a pouca densidade popu-
lacional da região e a necessidade dos futuros colonos serem oriundos de regiões 
mais distantes – facto que se tinha também verifi cado ter sucedido no núcleo de 
colonização já existente na Herdade34.

Admitir que os colonos venham a tomar conta do casal para nele se insta-
larem em construções que eles próprios improvisariam, seria admitir que 
para a região de Pegões fosse transportada a vida – em promiscuidade de 
homens e animais – que infelizmente leva uma grande parte das populações 
rurais do Norte do país. Não podendo contar-se que os futuros colonos a 
Herdade continuem residindo nas suas actuais habitações, até que possam 
construir as necessárias ao casal agrícola, quer por força das economias que 
realizarem, quer por força de um empréstimo que lhes venha a ser conce-
dido, terá a Junta de tomar a iniciativa da construção da casa, das insta-
lações com que, inadiavelmente, o casal deve fi car apetrechado e daquelas 
que, sob o ponto de vista sanitário e educativo, interessa que desde início 
estejam feitas. Assim, de entre as construções previstas, apenas o galinheiro 
e coelheira bem como outras que não foram projectadas – eira, adega 
cooperativa, etc. – deverão ser executados por iniciativa dos colonos.35 JCI

30 “A fim de facilitar e apressar o mais possível a instalação da família na própria exploração e conside-

rando que de início as possibilidades materiais do colono hão de ser reduzidas, será facultado o crédito 

necessário, sob a forma de subsídio reintegrável para a construção da casa e dependências que, de 

harmonia com os projectos aprovados pela JCI, houver que edificar no casal.
“
 in JCI. Projecto de Coloni-

zação da Mata Nacional da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. p.33.

31 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942.

32 JCI. Projecto de Colonização da Mata Nacional da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. p.33.

33 Idem.p.32.

34 “Várias razões levam a Junta a, contra o que parece indicado, tomar a iniciativa de proceder à construção 

das habitações e da maior parte dos anexos necessários à exploração dos casais. De entre elas avulta a 

impossibilidade de encontrar em zona que como a de Pegões, tem fraquíssima densidade populacional, 

as famílias que hão-de colonizar a Herdade. O facto de se ter verificado, que no núcleo de colonização já 

existente na Herdade de Pegões, 67% das famílias são oriundas de regiões muito distantes […] confirma 

aquela afirmação.“ In JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.75.

35 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.76.
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Para além das questões da moral e higiene, e apesar dos encargos iniciais dos 
colonos serem desta forma mais avultados – do que se lhes fosse entregue apenas 
a terra –, são também evocadas as vantagens da economia de escala decorrente da 
empreitada conjunta, e da qualidade construtiva mais facilmente garantida através 
do recurso a construtores profi ssionais36.

Não será também despiciente referir que o facto de a Herdade de Pegões fi car 
muito próxima de Lisboa e adquirir por essa circunstância uma maior visibilidade, de 
todo o seu processo ser desenvolvido no intuito de não defraudar a doação de Rovisco 
Pais, de pretender servir como exemplo para as futuras acções da Junta e de constituir 
um manifesto na defesa da colonização das áreas de sequeiro do Sul, constituem 
argumentos que terão pesado também nesta opção.

O projecto dos quatro casais tipo propostos, neste primeiro momento, para a 
Herdade Pegões constituem uma versão redesenhada dos projectos desenvolvidos 
para as colónias agrícolas dos Milagres e Martim Rei, embora já se denote algumas 
preocupações arquitectónicas na composição dos espaços da habitação, e num prin-
cípio de desenho do conjunto.

Estabelece-se assim o princípio de que será o colono a construir a habitação 
e demais dependências agrícolas, de forma a criar, pelo seu próprio esforço, 
o ambiente em que vai viver, ao qual fi ca, por esta forma, mais fortemente 
vinculado.
Admite-se, todavia que, em certas circunstâncias, ou porque a instalação 
provisória dos colonos é dispendiosa, ou por outras razões, convirá construir 
logo de início as instalações defi nitivas, mas, nesta hipótese, não deve ir-se 
além do mínimo indispensável, deixando ao colono a tarefa, de completar 
o assento de lavoura, segundo o projecto que lhe for facilitado. Estes casos 
dependem, no entanto, das condições particulares de cada zona, e por isso 
só depois dos estudos preparatórios do projecto se pode estabelecer critério 
defi nitivo.37 
Câmara Corporativa

Apesar do princípio de construção dos casais pelos colonos ser referido em vários 
documentos da Junta neste período, e corresponder também ao princípio defendido 
pela Câmara Corporativa em 1953 e fi xado na Lei 2 072 de 195438, a sua aplicação não 
chegou a ser executada em nenhuma das colónias. Primeiro por contrariar uma das 
questões de base do programa colonizador da Junta – o reequilíbrio da dimensão da 
propriedade e consequente densidade populacional do território, que pressupunha 

36 “Sob o ponto de vista económico, esta solução só traz vantagens, pois o custo unitário de cada bloco 

de construções necessário ao casal será, nesta hipótese, inferior à importância que cada colono teria de 

despender se, isoladamente, pretendesse construí-lo. Acresce ainda que, tratando-se de obras de cons-

trução civil com as quais os colonos – recrutados entre populações rurais – não estão familiarizados, só 

com dificuldade poderiam ser executadas por eles em condições aceitáveis.” In Idem, ibidem.

37 Proposta de lei – “Dos planos gerais” – apresentada à Camara corporativa. Diário das Sessões da Câmara 

Corporativa. N.º 4. 10 de Dezembro de 1953. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

38 Artigo 20º da Lei 2 072. Diário da República n.º 131, Série I de 1954-06-18. Presidência da República.

o princípio nunca executado
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que os colonos fossem recrutados em zonas mais populosas e instalados em zonas 
menos populosas, e por tal, necessitassem desde o início de instalações para habi-
tarem e condições para iniciarem de imediato a sua actividade agrícola. Segundo, 
como se verifi cou na CA da Boalhosa39, por existir difi culdade em recrutar colonos 
nessas condições, existindo discrepâncias entre os habitantes da região com perfi l 
para se candidatarem e aqueles que tinham possibilidades fi nanceiras para o fazerem.

39 “Terminado o prazo do concurso, verificou-se que muito poucos candidatos tinham aparecido. No 

inquérito aos Párocos e Presidentes da Juntas de Freguesia vizinhas sobre as “razões que determinaram 

o aparecimento de tão pequeno número de pretendentes a colono” veio a verificar-se que entre outras 

razões, na maior parte dos casos, não se encontravam pretendentes que pudessem “com os encargos 

da construção dos casais por não terem materiais (madeiras) nem possibilidades financeiras” (0ficio.de 

1.7.55).

 Utilizando um critério que procurava caracterizar os habitantes das freguesias confinantes com a 

Colónia “pela maior ou menor produção de milho – elemento número um da alimentação da população 

das freguesias estudadas”, verificava-se que se distinguiam dois grupos: “I) fogos anualmente auto-abas-

tecidos em milho; II) fogos que não colhem o suficiente para a sua alimentação durante todo o ano” 

(Informação da 2a. Repartição da JCI, de 14.7.55.). Ora constatou-se que “só aos chefes de fogo incluídos 

na alínea II se viu interesse para concorrer aos casais da Colónia em execução (os auto-abastecidos em 

milho, salvo raras excepções, só sairiam das suas terras para emigrar” (Informação da 2a. Repartição da 

JCI, de 14.7.55.) e assim as soluções seriam: “promover a construção dos casais”, “afixar editais fora da 

região para recrutamento de indivíduos com possibilidades financeiras” (Informação da 2a. Repartição 

da JCI, de 14.7.55.), ou ainda, continuarem os indivíduos que concorrerem para colonos, a “viver nas 

suas actuais casas, [...] transitoriamente, enquanto não construírem as habitações e edifícios para uso 

agrícola” (Informação da 2a. Repartição da JCI, de 22.8.55.). A solução que veio a ser adoptada foi a da 

construção dos casais pela JCI a exemplo das outras Colónias.” In CALDAS, João Lemos de Castro. Política 

de Colonização Interna (1936-1974). Análise do Perfil do “Colono-Tipo”. Lisboa, INIC, Centro de Economia 

Agrária e Sociologia Rural, Universidade Técnica de Lisboa, 1982. p.51-52.
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Projecto para os edifícios dos 
casais da Colónia Agrícola de 
Pegões
As quatro propostas para a Herdade de 
Pegões, aproximam-se da casa represen-
tada na mostra agronómica e fl orestal 
de 1942 [•169], e correspondem a quatro 
versões do casal desenvolvido para as CA 
de Sabugal e Milagres. No entanto, ao 
contrário dos projectos das duas primeiras, 
o projecto dos casais para a Herdade de 
Pegões revela já algumas preocupações 
arquitectónicas. A primeira corresponde 
desde logo à já referida preocupação com 
o problema da monotonia resultante da 
repetição dos casais, e que leva à proposta 
de quatro tipos de casais com ligeiras varia-
ções na habitação. [•170]

“Os 4 tipos têm todos a mesma 
superfície coberta e diferem essencialmente 
na distribuição interior das divisões e em 
ligeiros aspectos arquitectónicos externos.” 

1 JCI
“Todas estas construções são agru-

padas em bloco, paredes meias umas 
com as outras, constituindo conjunto 
harmónico com fácil acesso a todas as suas 
dependências. A frente de todo o conjunto 
é formada pela casa de habitação e pelo 
estábulo ligados por um alpendre vedado 
com um pequeno muro e respectivo portão. 
No prolongamento do estábulo, para o 
interior do núcleo, encontra-se a pocilga 
separada daquele pela sentina e por detrás 
deles a nitreira. O espaço compreendido 
entre a casa de habitação e a outra ala 
formada pelo estábulo e pocilga, constitui 
um pátio interior que dá acesso a todos os 
edifícios.” 2 JCI

Apesar de intencionalmente desenhados 
como um todo, os conjuntos, mantêm 
a composição tripartida dos casais da 
Colónia Agrícola de Martim Rei – habi-
tação, telheiro e dependências agrícolas 
– ainda que se force uma leitura unitária 
através da cobertura única. 

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.69.

2 Idem. p.68.

•169.  Casa rural apresentada na mostra agronó-

mica e florestal, ISA, 1943.

Do ponto de vista do programa da habi-
tação e relativamente aos casais cons-
truídos nas CA de Milagres e de Martim 
Rei, mantém-se os três quartos (ainda 
que o maior passe de 12 m2 para 16 m2), a 
cozinha como espaço central distribuidor e 
a retrete junto das dependências agrícolas, 
e introduzem-se os espaços da despensa e 
do alpendre de entrada.
Se na habitação começa a ser visível a 
presença de um sentido compositivo na 
articulação entre os vários espaços, as 
dependências agrícolas mantêm-se como 
somatório de volumes independentes. A 
frente do conjunto, composta pela habi-
tação, portão do alpendre e estábulo, que 
estrutura a parcela defi nindo o espaço do 
terreiro de trabalho no prolongamento 
do pátio coberto – à semelhança do casal 
proposto para a CA de Martim Rei –, perde 
alguma clareza com as variações de locali-
zação do alpendre associado à entrada na 
habitação, e acentua uma leitura objectua-
lizada do conjunto. Leitura aliás sublinhada 
pelas perspectivas apresentadas.
O cuidado posto na utilização dos mate-
riais e técnicas construtivas da região 
continua a defender-se sob o argumento 
da redução de custos.

“Porque a pedra colocada no local 
fi ca demasiadamente cara, e o tijolo é 
muito usado na região, utilizou-se em 
todas as construções, até mesmo nos 
próprios alicerces, a alvenaria daquele 
material com argamassa ordinária. A 
alvenaria de tijolo foi também empregada 
nas divisórias interiores por se tornar 
mais económica em relação ao tabique de 
madeira. A cobertura de todos os edifícios, 
à excepção de nitreira, é feita com telha de 
canudo, e na casa de habitação, forrada 
com guarda pó.“3

3 Idem. Ibidem.
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•170.   Plantas e perspectivas dos 4 casais tipo 

para a Herdade de Pegões. JCI, 1942

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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“Habitação rural típica” na 
Colonização da Mata da Gafanha
O conjunto proposto é desenhado com 
alguma clareza na sua globalidade, estru-
turando-se enquanto edifício único em 
torno de um “pátio interior”. O programa 
é organizado de forma a distanciar a 
habitação e as dependências agrícolas. 
Cada parte ocupa uma ala distinta, sendo 
ligadas, ainda que apenas volumetrica-
mente – dado que a habitação apenas 
comunica com o pátio por uma porta na 
cozinha e todos os vãos dos outros espaços 
são voltados para o exterior do conjunto – 
através do alpendre e telheiro que fecham 
os topos. 
Todo o desenho, e em especial a estratégia 
de separação da habitação e dependências 
agrícolas através de paredes espessas e da 
presença do pátio, e o recurso aos materiais 
da região – é proposta uma construção em 
adobe reforçada com “duas vigas de betão 

•171.  “Levantamento arquitectónico da casa Ga-

fanhoa – Museu Etnográfico.”

armado” 1 – segue as indicações expressas 
no Manual de Botelho de Macedo2. [•396]
O programa da habitação mantém a retrete 
junto das dependências agrícolas, a cozinha 
e os três quartos, espaços já presentes no 
programa dos casais das Colónias Agrícolas 
de Milagres e Martim Rei, mas introduz 
três novos espaços – despensa, “sala de 
entrada” e forno de pão –, constituindo-se 
como o programa mais alargado de todos 
os casais projectados pela Junta.

1 JCI. Projecto de Colonização da Mata Nacional 

da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. p.33.

2 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural. 

A habitação. (Campanha da Produção Agrí-

cola. Série B-N.º 26). Lisboa, Ministério da 

Economia. DGSA, 1942. p.17

•172.  A frente da habitação rural na publicação 

“A casa rural. A habitação.” 

•173.  “A habitação rural deve ser edificada por 

forma a não destoar da arquitectura da região.”
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•174.   “Gafanha. Habitação Rural típica”. JCI, 1942

2.1.3 A MORAL, HIGIENE E SALUBRIDADE DA HABITAÇÃO
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•175.   Capa e duas páginas da edição 

dos Cadernos do Ressurgimento 

Nacional dedicado à Colonização 

Interna.

A publicação, ilustrada com as Co-

lónias Agrícolas dos Milagres e de 

Martim Rei, revela o interesse do 

SNI pelas Colónias Agrícolas ainda 

que, nesse momento, o desenho dos 

casais e dos assentamentos reflec-

tisse apenas questões agronómicas e 

económicas.
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2.2
Do engrandecimento do lar 
à inscrição na paisagem

O segundo momento que circunscrevemos, coincidindo com os últimos anos da 
Segunda Guerra Mundial, será essencialmente um período de elaboração de projectos. 
As obras executadas correspondem apenas à conclusão da construção dos casais 
da CA de Martim Rei, no Sabugal, construção de alguns equipamentos da mesma 
colónia – edifício da assistência técnica e armazéns, habitação dos técnicos auxiliares, 
cocheiras e cavalariça, transformação de um dos armazéns em posto médico-social, 
Capela, escola e chafariz-miradouro –, e transformação da casa da moagem em posto 
médico-social e ampliação da habitação do assistente técnico na CA dos Milagres.

O início do período é marcado pela publicação do Decreto-Lei 32 439, no fi nal de 
1942. Decreto que reorganiza os serviços da JCI e modifi ca algumas das suas compe-
tências após a conclusão do processo de reconhecimento e plano geral de aproveita-
mento dos baldios reservados. O período corresponderá, genericamente, ao período 
de desenvolvimento dos projectos de colonização para os baldios do Barroso (Chã; 
Morgade, Cervos e Beça; Montalegre, Padornelos e Meixedo), Alvão e Boalhosa1. 

1 Estes cinco projectos correspondem a cerca de metade dos baldios identificados no Plano Geral de Apro-

veitamento dos Baldios como passíveis de acolher a instalação de casais agrícolas (onde no seu total 

seriam instalados 242 casais agrícolas). Dos restantes – Soajo, Extremo, Serra da Ordem, Lombadas e 

restantes baldios do Barroso – onde se previa a instalação de 350 casais agrícolas, conhecemos apenas o 

Projecto de colonização do Núcleo do Soajo (1948), e o Projecto de colonização dos baldios do Núcleo do 

Extremo (1947), que, apesar de inicialmente preverem a instalação de casais agrícolas “a experiência e os 

estudos levados a efeito para base de projecto, e ainda a hipótese de fracas possibilidades hidrológicas 

levou a destinar os terrenos baldios deste núcleo a: a) Glebas agrícolas; b) Glebas para mato e floresta; 

c) Arborização florestal.” JCI. Projecto de colonização dos baldios do Núcleo do Extremo. Lisboa, JCI, 

1947. p. 23.

 Apesar do projecto para os baldios do Alvão ter sido iniciado neste momento, e nele se enquadrar a 

abordagem do ponto de vista do território e do assentamento, do ponto de vista da casa o projecto é já 

desenvolvido no terceiro momento que circunscrevemos, sendo referido apenas no capítulo seguinte. O 

projecto dará o Baldio da Boalhosa, desenvolvido também neste momento, não corresponde ao projecto 



304

Baldios que encerraram a totalidade do conjunto em que, durante todo o período de 
actividade da JCI, foram instalados casais agrícolas. Assinalámos como fi nal deste 
segundo período o ano de 1946, ano em que é publicada diversa legislação que, já em 
tempo de paz, permitirá avançar para a construção das colónias – a regulamentação 
do aproveitamento de baldios e a aprovação do plano de realizações da JCI, prevendo 
a instalação de 592 casais agrícolas nos baldios reservados, para além da coloni-
zação da Herdade de Pegões, e condicionalmente, da Mata Nacional da Gafanha e 
da Campina de Idanha.

Perante a impossibilidade de avançar com uma operação de colonização com 
grande expressão territorial, confi rmada pelo relatório de reconhecimento e plano 
dos baldios reservados e pela existência de uma oposição forte à colonização dos 
sequeiros do Sul, os objectivos relativos às colónias agrícolas são redefi nidos. Emerge, 
nestes “anos do engrandecimento”2, o sentido civilizador do programa, e o seu papel 
enquanto suporte de representação ideológica do Estado, procurando exemplifi car 
o que deveria ser o desenho do espaço rural, ancorado na tradição e refundação da 
nação, desenhando não só o quotidiano do Homem ideal do Estado Novo, como cons-
tituindo uma referência para a colonização ultramarina.

A publicação de um número dos Cadernos de Ressurgimento Nacional relativo 
à Colonização Interna3, e os valores defendidos no concurso da Aldeia mais portu-
guesa de Portugal4, são um claro sinal deste entendimento. Neste sentido reclama-se 
uma nova e qualifi cada concepção arquitectónica das colónias agrícolas, necessidade 
que terá fi cado clara com as fotografi as, publicadas nos Cadernos de Ressurgimento 
Nacional, das Colónias Agrícolas dos Milagres e de Martim Rei,  colónias até então 
projectadas apenas por engenheiros civis e agrónomos, e que destoavam claramente 
do conjunto de obras que estavam a ser desenvolvidas pelos outros Ministérios sob 
supervisão do Ministério das Obras Públicas. [•175]

Sobre o sentido civilizador do programa são signifi cativas as considerações 
tecidas na primeira parte do Projecto de Colonização dos Baldios do Montalegre e 
Boticas – “A região – sobre os habitantes e seus hábitos” –:

A dureza do clima e a falta de comunicações agruparam os habitantes em 
pequenos povoados, de vida quási autónoma, onde costumes patriarcais, 
através dos séculos, vêm resistindo à evolução civilizadora. Exploram-se em 
comum o baldio, utilizam em comum o moinho e forno, em comum apas-
centam os gados e mantêm o boi do povo.
Nenhum recanto do continente português, apresenta, sob o aspecto 
social, fácies tão característico. Para tal tem contribuído, mais que o meio 

que será implementado na década de 1950.

2 ACCIAIUOLI, Margarida. Os Anos 40 em Portugal. O País, o Regime e as Artes. “Restauração” e “Cele-

bração”. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 1991. [disser-

tação de doutoramento em História da Arte Contemporânea]. p.305.

3 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945].

4 O Regulamento do concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal foi publicado a 7 de Fevereiro de 

1938. O concurso foi organizado por António Ferro, no âmbito do Secretariado de Propaganda Nacional.
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ecológico, o isolamento a que a falta dos meios de acesso tem obrigado 
a população, e a actuação interesseira e retrógrada de autoridades civis e 
eclesiásticas. […] É impressionante semelhante estacionamento da popu-
lação num meio em que a terra abandonada ainda abunda. E tudo leva 
a prever que, em virtude da índole e educação defeituosa da população, o 
estado de incultura de muitas das melhores terras do Barroso se manterá 
por largos anos se a intervenção do Estado, por uma actuação enérgica e 
bem orientada, não puser cobro a desmandos, estabelecendo condições 
que permitam a realização de certas obras fundamentais à evolução duma 
sociedade que não é, não sabe ser, nem deseja ser senão pastora. O barrosão 
evita trabalhos agrícolas pois a agricultura não representa para ele mais 
do que um subsídio de que, na verdade, não pode prescindir. E, assim, é 
agricultor, somente na medida indispensável à satisfação das rudimentarís-
simas necessidades da sua desequilibrada alimentação. O desinteresse pela 
agricultura em tudo se revela. Não tem medida agrária – hectare, aguilhada, 
hastim, etc., nem faz ideia do que é uma geira de terra, porque em geral não 
lavra do dia todo. Não tem horário de trabalho; o serviço agrícola faz-se 
aos poucos, quando calha que para isso há tempo de sobejo; e assim, pelos 
caminhos, encontram-se, a qualquer hora do dia, homens de ‘’sachola’’ ao 
ombro que tanto podem ir como regressar do trabalho.5 JCI

Signifi cativas por nos induzirem a uma observação dos objectivos da JCI não 
apenas do ponto de vista económico, mas também civilizador, aspecto que nos 
parece pertinente sublinhar, especialmente por se situar no período do fi m da Guerra 
em que a atenção do Regime, no plano económico, se voltava para o fomento da 
produção industrial6 em detrimento de um exclusivismo agrícola. Contudo a questão 
da produção continua a ocupar o lugar central dos objectivos expressos nos projectos 
de colonização da JCI. No caso do Projecto para os baldios do Barroso, o documento 
termina com a seguinte afi rmação:

Portugal pode e deve produzir a batata de semente de que carece. 
O presente projecto é o primeiro duma série prevista no Plano Geral de Apro-
veitamento dos Baldios Reservados e que, uma vez executados, levarão o 
país a atingir aquele objectivo. 7 JCI

Esta alteração do propósito das colónias agrícolas leva, entre outras questões, 
a reequacionar o programa dos assentamentos. Passa-se de uma visão do assenta-
mento enquanto somatório de unidades de lavoura independentes e autónomas a 
uma necessária visão de conjunto. No que respeita aos equipamentos, se no primeiro 

5 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p. 4, 5 e 6.

6 Lei 2 005. – Promulga as bases a que deve obedecer o fomento e a reorganização industrial – Diário da 

República n.º 54, Série I de 1945-03-14. Ministério da Economia. Lisboa.

7 “A lavoura portuguesa utilizou, portanto, de 1936 a 1940, a média anual de 10.177.000 quilos de batata 

de semente certificada, enquanto no triénio 1941 a 1943 somente teve à disposição 1.956.000 quilos em 

média.
 
Mercê da persistente e bem orientada acção dos Serviços Fitopatológicos, a produção nacional 

aumentou, mas em ritmo que não supriu a falta de importação. Esta é a razão fundamental da nossa 

presente deficiência de batata para as necessidades de consumo.” In JCI. Ibidem. p. 71.
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momento existiam apenas estruturas de assistência técnica, agora são introduzidas 
estruturas para assistência religiosa, educativa e social, pressupondo a criação de 
comunidades. Ao nível do espaço público surgem novos espaços, não respondendo 
apenas às necessidades de percurso, mas também de estar.

Com este intuito, as operações de instalação de colónias agrícolas deixam de ser 
vistas apenas como uma questão agrícola e passam a ser debatidas à luz de outras 
disciplinas como a geografi a, a arquitectura, a arquitectura paisagística, a religião e 
a educação.

O primeiro debate prende-se com o modelo de povoamento, entre concentrado 
e disperso. A JCI acompanhava a acção de colonização interna em Espanha8, onde, 
no rescaldo do fi nal da Guerra Civil (1936-1939), se revia a questão da colonização, 
através do recém-criado Instituto Nacional de Colonización9. O povoamento disperso, 
antes experimentado pela Junta Central de Colonización y Repoblación Interior (1907-
1926), era criticado, defendendo-se a urgência de responder a “um conjunto de 
necessidades de maior escala centradas no assentamento onde as ditas habitações 
se deveriam inscrever; era necessário construir serviços públicos de educação, assis-
tência, saúde e divertimento que prolongassem o lugar de residência e completassem 
assim um ambiente adequado.”10 Neste contexto, o arquitecto José Tamés Alarcón11 

defendia as vantagens da adopção da “habitação agrupada formando um sistema de 
aldeias ou pueblos”12, e evocava os trabalhos apresentados pela França e Noruega ao 
tema I, “Ordenamento de regiões rurais”, do XV Congresso Internacional dos Arqui-
tectos13, que partilhavam da mesma opinião: [•176]

[…] deve-se considerar que a estrutura de numerosos ‘pueblos’ franceses, 
onde as casas são organizadas em banda ao longo dos caminhos indispen-
sáveis, corresponde à única solução lógica.14

Um povoado rodeado de hortas e uma vista livre para os campos é uma 
solução excelente […]. Mas deve estar equipado com todas as instituições 

8 Entre 1942 e 1945 aparecem registadas 3 missões de estudo da JCI a Espanha: 1942 – planos e realizações 

de rega do Instituto Nacional de Colonização; 1943 – Melhoria das Condições de habitação junto do 

Instituto Nacional de la Vivenda; 1945 – Colónias agrícolas espanholas nas províncias da Estremadura 

e Andaluzia. in JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em 

Geral. Lisboa, JCI, 1962. p.33.

9 O Instituto Nacional de Colonización, foi um organismo criado em Espanha em Outubro de 1939, depen-

dente do Ministério de Agricultura.

10 MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José Luis. Historia y evolución de la colonización agraria en España. 

Volumen I – Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural. Madrid, MAPA, MAP, MOPU, 1988. p.360 

e 361.

11 Arquitecto nomeado em 1939 para Chefe do Serviço de Arquitectura do INC, e que ocupou o cargo até à 

sua reforma, em 1975.

12 TAMÉS ALARCÓN, José. “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior.” Revista Nacional de 

Arquitectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Ano VIII, número 83. Novembro de 1948. 

p.423.

13 Congresso que terá sido convocado em 1939 mas que não se chegou a realizar devido ao despoletar da 

Segunda Guerra Mundial.

14 Representação da Associação de Arquitectos Noruegueses citada por TAMÉS ALARCÓN, Jose. Ibidem. 

p.423.

•176.   Artigo do arquitecto José Tamés 

Alarcón na Revista Nacional de Arqui-

tectura, sobre a Colonização interna 

em Espanha.
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que a moderna economia e higiene requerem, naturalmente em forma 
simples e rural. 15 Representação da Associação de Arquitectos Franceses

Da Itália, através de missões de estudo16, conheciam-se os dois modelos: o utili-
zado no Agro Pontino e na Sicília – habitações dispersas nas parcelas de cultivo, borghi 
formados exclusivamente pelos equipamentos e implantados nos cruzamentos 
estratégicos das estradas e, as novas cidades; e o modelo dos assentamentos concen-
trados, formados por habitações e equipamentos, utilizado, entre outros lugares, na 
Sardenha e na Bonifi ca del Tavoliere. [•177 •178]

Para além das referências decorrentes dos programas de colonização desen-
volvidos noutros países Europeus17, através de missões de estudo e de publicações, o 
momento é também marcado pelo início do curso de Paisagismo no Instituto Superior 
de Agronomia18, facto que se traduz, também, pela existência de um novo conjunto 
de informação e conhecimento que passou a integrar a cultura dos Engenheiros Agró-
nomos, sendo relevante considerar o contexto da arquitectura paisagista alemã e 
inglesa19. [•180]

A opção por um modelo de povoamento concentrado nos assentamentos do 
Barroso coincide também com a leitura do povoamento da região, que, na década de 
1940, geógrafos como Amorim Girão e Orlando Ribeiro desenvolviam20. Nos projectos 
elaborados para esta região, entre 1943 e 1946, quer no desenho dos assentamentos, 
quer no desenho dos casais, é inegável o envolvimento de arquitectos. Para além 
da necessidade, acima referida, de qualifi car arquitectonicamente as intervenções 

15 Representação da Associação de Arquitectos Franceses citada por TAMÉS ALARCÓN, Jose. Ibidem. p.423.

16 Existe o registo de 2 missões de estudo a Itália entre 1937 e 1938: 1937 – Orientação, direcção e execução 

de serviços de colonização – Itália e Checoslováquia; 1938 – Modalidades de colonização nas regiões de 

sequeiro de clima mediterrânico – Itália, Tunísia e Argélia. in JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 

1962, reunidos por distritos e no continente em Geral. Lisboa, JCI, 1962. p.33. 

 A informação decorrente da primeira missão de estudo foi compilada no documento: CALDAS, José 

Garcez Pereira. A bonifica integral em Itália. Lisboa, JCI, 1937.

17 Existe na biblioteca da DGADR um livro Suíço que pertencia à JCI, profusamente sublinhado, que relata 

não só as acções de colonização na Suíça, mas também na Alemanha, Áustria, Hungria, Holanda, França 

e Itália. 

 PILLER, Jean. La colonisation inté rieure. Fribourg, É ditions du Secré tariat Agricole, 1938. 

 Há também o registo de uma missão de estudo à Alemanha e Holanda em 1938: Orientação, direcção 

e execução de serviços de colonização. In JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por 

distritos e no continente em Geral. Lisboa, JCI, 1962. p.33. 

18 Francisco Caldeira Cabral, regente em 1940 da disciplina de Construções Rurais no Instituto Superior de 

Agronomia, iniciou em 1941 um curso experimental de Arquitectura Paisagista. In proffranciscocaldeira-

cabral.portaldojardim.com/biografia/ [consultado em 2015-02-06].

19 “[…] Caldeira Cabral, motivado pela leitura de um artigo da Encyclopedia Brittanica onde se falava da 

nova profissão de arquitecto Paisagista, propôs-se fazer os respectivos estudos, optando pelo curso 

recentemente criado na Faculdade de Agronomia da Friedrich Wilhelm-Universität de Berlim.” in 

proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/biografia/ [consultado em 2015-02-06].

20 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941.

 Idem. Atlas de Portugal. Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1941.

 RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945.

 A atenção dos geógrafos à acção da JCI nas colónias agrícolas é registada no guia da excursão realizada 

no âmbito do “Congresso Internacional de Geografia” em 1949.

 DIAS, Jorge. Minho, Trás-os-Montes, Haut-Douro. Livret-guide de l'excursion. Lisboa. Union Geographique 

Internationale, 1949.

•177.   O modelo do Agro Pontino – ha-

bitações dispersas nas parcelas de 

cultivo, borghi formados exclusiva-

mente pelos equipamentos e implan-

tados nos cruzamentos estratégicos 

das estradas e, as novas cidades.

•178.  O modelo dos assentamentos 

concentrados, formados por habi-

tações e equipamentos, utilizado na 

Sardenha e na Bonifica del Tavoliere.

•179. Assentamento La Sepe-Mezza-

none na Bonifica del Tavoliere. 
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da JCI, o desenho de um assentamento concentrado, pressupondo um desenho de 
conjunto que pela sua natureza é mais complexo que o do mero assento de lavoura, 
ultrapassaria as competências dos engenheiros agrónomos e engenheiros técnicos 
civis, até então únicos intervenientes directos no projecto, reclamando a partici-
pação de um arquitecto. Numa outra perspectiva podemos colocar a hipótese de a 
presença de arquitectos ter decorrido do facto de ao se ter optado por assentamentos 
concentrados, seguindo os modelos agrícolas tradicionais da região, e separando o 
desenho do espaço de cultivo – onde os engenheiros agrónomos afi rmavam as suas 
premissas –, e o espaço das aldeias – onde estes não reclamavam a obrigatoriedade 
da sua presença, e onde eventualmente reconheceram a necessidade e vantagem da 
presença de outros projectistas.

Tendo a JCI integrado arquitectos no seu quadro apenas a partir de 1947, colo-
camos a hipótese dos projectos dos assentamentos e dos casais, que não estão assi-
nados nem têm qualquer referência sobre a autoria, quer do arquitecto, quer da 
instituição, terem sido desenvolvidos pelo arquitecto Eugénio Corrêa, no âmbito da 
sua actividade na DGEMN. A intervenção da DGEMN nestes processos enquadrar-
-se-ia no conjunto de trabalhos que neste período estão a ser desenvolvidos por 
esta Direcção para o Ministério da Agricultura, e em especial no âmbito do Plano de 
Florestação:

O ministério de Rafael Duque desenvolveu um conjunto de reformas que, 
sob a égide do corporativismo, criou estruturas de apoio local a todos os 
ramos da actividade agrícola. Esta acção obrigou à construção de um 
grande número de edifícios de fi scalização, controle e armazenamento 
no mundo rural. O campo passou a ter na sua paisagem as adegas, da 
Junta Nacional do Vinho e da Junta Nacional do Azeite, e os silos, da Junta 
Nacional do Pão. Paralelamente procedeu à fl orestação, que alterou radi-
calmente a paisagem do território, e à construção de uma rede de casas 
dos guardas fl orestais, segundo projectos-tipo elaborados a partir de um 
programa-base previamente estabelecido. Estes projectos seriam realizados 
inicialmente por engenheiros silvicultores ou desenhadores formados em 
condução de obras públicas, passando, mais tarde, esta tarefa para a tutela 
do MOPC.21 Gonçalo Canto Moniz

Afastando-se dos casais das CA de Sabugal e Milagres, mais próximos das “Casas 
económicas” – ainda que revelando uma maior contenção de meios e de custos –, 
os casais agora projectados aproximam-se, na sua solidez, qualidade construtiva e 
expressão arquitectónica – capaz de constituir um veículo de representação dos prin-
cípios do Estado –, das casas dos guardas fl orestais, cantoneiros e guardas fi scais, 
projectados no mesmo período [•181]

21 MONIZ, Gonçalo Canto. "Arquitectos e Políticos. A arquitectura institucional em Portugal nos anos 30". 

DC Papeles n.º 13-14. Barcelona, Departament de Composició Arquitectónica UPC, 2005. p.68-79. Dispo-

nível em upcommons.upc.edu [consultado em 2015-07-23]. p.77-79.

•180.   Os números da revista alemã 

Gartenkunst
 
relativos a 1941, 42 e 

43 constituem parte das referências 

bibliográficas do Relatório Final do 

curso de Engenheiro Agrónomo de 

Henrique Abecassis, estudante do ISA 

em 1949.
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Se as premissas para a escolha dos locais e implantação dos conjuntos na CA do 
Barroso – distância máxima aos terrenos agrícolas, insolação, abrigo ventos, proximi-
dade às vias de comunicação, proximidade às fontes de matéria-prima de construção, 
solidez do terreno, domínio da superfície das explorações, aptidão dos solos –, ainda 
possam ter sido estabelecidas apenas por engenheiros agrónomos, à semelhança das 
considerações presentes nos manuais da época, quer na escolha de lugares signifi -
cativos na leitura e interacção com a paisagem, quer nas premissas de desenho dos 
conjuntos, nunca referidas nestes manuais, existem questões claramente introdu-
zidas por arquitectos:

Procurou-se formar um conjunto agradável com linhas de grandes perspec-
tivas e de molde a que as silhuetas das habitações se recortem umas sobre 
as outras com claros e escuros, evitando, assim, a monotonia que se verifi ca 
nalguns aglomerados. 22 JCI

É neste contexto que começa a ser colocado o problema do desenho dos 
assentamentos. A opção pela dimensão da aldeia em detrimento da dimensão, por 
hipótese, da vila – à semelhança dos pueblos em Espanha ou dos borghi em Itália –, 
prende-se não só com a imagem rural que se procura para a paisagem do País, como 
com a reduzida dimensão dos baldios disponíveis. A questão central de desenho será 
então a escolha da expressão que estas novas aldeias deveriam assumir. Aspecto que 
não terá deixado de suscitar refl exão e ponderação num momento em que se debatia 
a classifi cação da Aldeia mais Portuguesa de Portugal23.

O sentido de identidade, ruralidade e ordem
A encomenda do conjunto envolve as premissas da moral, higiene e salubridade 

já colocadas nos projectos anteriores ao nível isolado da casa. Mas em ambos os 
casos, casa e conjunto, transparece agora um novo sentido de representação, que 
valoriza a presença de um observador externo e revela a intenção consciente de cons-
trução de uma paisagem. Esta noção de construção de paisagem deve ser entendida 
em diversas dimensões: a paisagem expressa nos espaços do quotidiano do assenta-
mento, a paisagem onde o assentamento se insere e transforma, e a paisagem que 
o assentamento deve proporcionar enquanto espaço privilegiado de observação da 
sua envolvente.

22 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p. 58 e 59.

23 O concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal foi organizado por António Ferro, no âmbito do 

Secretariado de Propaganda Nacional. No preâmbulo do regulamento é feita referência ao diploma que 

criou o SPN, a quem compete «combater por todos os meios ao seu alcance a penetração no nosso 

país de quaisquer ideias perturbadoras e dissolventes da unidade nacional». BRITO, Joaquim Pais de. “O 

Estado Novo e a Aldeia mais Portuguesa de Portugal”. AAVV. O Fascismo em Portugal: Actas do Colóquio 

Realizado na Faculdade de Letras em Março de 1980. Lisboa, A Regra do Jogo, 1982. p.511-532.

três dimensões da paisagem para 
um sentido de representação

•181.   Posto da Guarda Fiscal de Bruçó. 
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O tema da paisagem adquiriu neste período, para o Estado, uma relevância 
elevada, expressa, por exemplo, na publicação do livro “Paisagem e monumentos de 
Portugal”24 no contexto da Exposição dos Centenários, e, nos objectivos que António 
Ferro perseguia, através do Secretariado da Propaganda Nacional, de projectar o 
país para o turismo. As dimensões de paisagem que identifi cámos correspondem a 
temas presentes numa das acções desenvolvida por António Ferro neste contexto 
– o concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal25 –, temas que nos parecem 
pertinentes e consequentes para o enunciar da encomenda de desenho dos assenta-
mentos das Colónias Agrícolas. [•182 •183]

Trata-se [concurso da Aldeia mais portuguesa de Portugal] de uma reali-
zação de carácter emblemático que pretende fortalecer a ideia de auten-
ticidade e da adequação da arquitectura rural. Indiferente ao progresso e 
ignorando as reais condições do habitat das aldeias visa-se a permanência, 
que será tornada exemplar, dos atributos mais facilmente codifi cáveis para 
serem usados nos mais diversos contextos.26 Sergio Fernandez

 A expressão, veiculada pelo Concurso, das aldeias transformadas em cenários-
-paisagem de quadros da vida aldeã27, revela-nos um certo sentido de espaço de civi-
lidade28 que deveria caracterizar estes conjuntos rurais. O cenário procurado para os 
assentamentos, passível de constituir uma imagem propagandeável, deveria exprimir 
em simultâneo os valores e as virtudes do espaço rural, símbolos da raça e identidade 
da nação29, e a presença de um sentido de ordem e de estabilidade do Estado. [•121]

24 SANTOS, Luís Reis; QUEIROZ, Carlos. Paisagem e monumentos de Portugal. Lisboa, Ed. da Secção de 

Propaganda e Recepção da Comissão Nacional dos Centenários, 1940. 

25 “A ideia de percorrer o país e de mostrar a beleza das suas paisagens com o Concurso da Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal revela a visão propagandística de António Ferro pretender uma intenção turís-

tica […]” in SAMPAIO, Joaquim. “Mitificação e paisagem simbólica: o caso do Estado Novo” in Cadernos 

do curso de doutoramento em geografia, vol. 4. Porto, FLUP, 2012. p.117.

26 FERNANDEZ, Sergio. Percurso: arquitectura portuguesa, 1930/1974. Porto, FAUP, 1988 [2.ª edição]. p.36.

27 “[…] o concurso constituiu ele próprio pretexto para um vasto conjunto de encenações da cultura 

popular, que transformaram as povoações visitadas em quadros estáticos de pura contemplação. Apesar 

de se deslocarem ao «campo», Ferro e o seu séquito não depararam com as localidades no seu quoti-

diano, mas sim com uma sucessão de elaborados «frescos» da vida aldeã propositadamente criados 

para o certame.” in ALVES, Vera. «Camponeses estetas» no Estado Novo: arte popular e nação na política 

folclorista do Secretariado da Propaganda Nacional. Lisboa, ISCTE, 2007. [Dissertação de Doutoramento 

em Antropologia]. p.84 e 85.

28 Utilizamos o termo civilidade evitando a utilização do termo urbanidade, cuja leitura mais imediata se 

opõe a ruralidade, sendo a nossa intenção vincar a procura do seu sentido num quadro de ruralidade. O 

termo é também utilizado, pelo arquitecto José Luís Pinto Machado, quando cita livremente uma frase 

afixada na aldeia de La Martella “Numa palavra, dar uma casa quer dizer ajudar um homem a existir com 

aquele hábito de civilidade que está no direito de todos”. in MACHADO, José Luís Pinto. A arquitectura 

rural e a reorganização fundiária italiana. Lisboa, JCI, 1964. p.55.

29 “A perspectiva de Luís Chaves não deixa de patentear […] alguns desenvolvimentos radicais de ideias 

sobre a continuidade entre o território e a cultura nacional, mas todo o discurso do SPN que sublinha 

essa imersão das aldeias no território em que se inserem é comum às representações nacionalistas dos 

mais diversos contextos, nas quais é vulgar a associação entre a exaltação do povo rural e a atracção 

pela paisagem natural […]. São partes indissociáveis da imagem do campo enquanto espaço onde as 

virtudes pátrias se encontrariam intactas.” in ALVES, Vera. Ibidem. p.89.

Aldeia cenário-paisagem

•182.   Capa do Livro “Paisagem e mo-

numentos de Portugal.”

•183.   Postal ilustrado, reprodução da 

capa do Regulamento do Concurso “A 

aldeia mais portuguesa de Portugal”.

 Aldeia cenário-paisagem
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Com a ordem projectada para estes núcleos, pretendia-se assim dar resposta 
funcional aos imperativos do papel simultaneamente civilizador e de preser-
vação dos valores tradicionais do Portugal rural atribuída às colónias agrí-
colas. 30 João Castro Caldas

[...] é nas suas aldeias, no aspecto viril das suas construções rurais, a um 
tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor. 
Sem o ar afectado e por vezes pedante de quando se apura, aí [nas cons-
truções rurais], à vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-se 
na justeza das proporções e na ausência de ‘make-up’, uma saúde plástica 
perfeita.31 
Lúcio Costa

A opção pelo uso do colmo na cobertura dos casais, e a argumentação utili-
zada32, defendendo a tradicional hierarquia entre os edifícios da aldeia, traduzem a 
procura destes valores. Também o desenho e a representação gráfi ca dos projectos 
dos chafarizes e fontenários desenvolvidos para a CA do Barroso no fi nal da década 
de 1940 são indicadores claros da construção dos dois quadros acima enunciados – o 
aprumo da mulher que vai com o cântaro ao chafariz, a presença da esfera armilar 
sobre o fontenário cujo desenho do conjunto expressa um sentido de monumenta-
lidade –. [•186 •187]

O sentido de beleza, higiene e aprumo veiculado nas encenações apresentadas 
durante as visitas às aldeias a concurso33, teriam também um paralelo nas colónias 
agrícolas, já que estas constituíam um espaço onde o Estado testou mecanismos 
disciplinadores das condutas34, procurando construir um quadro idílico centrado na 
“família rural modelar”35. [•184 •185]

30 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. p.39.

31 COSTA, Lúcio. “Documentação Necessária”. 1937. APUD Nelson Mota www.vitruvius.com.br/revistas/

read/arquitextos/13.145/4382 [consultado em 2015-04-16].

32 “A cobertura mais geralmente usada na região do Barroso é a de colmo. Em todas as aldeias são de 

colmo os telhados das casas de habitação, estábulos, palheiros, etc. só a Igreja e os edifícios escolares 

de recente construção fogem à regra, pois é já frequente encontrá-los com cobertura de telha.” in JCI. 

Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.43.

33 “[…] a comitiva do Secretariado terá assistido a reconstituições de vária ordem, de festas e procissões a 

demonstrações de trabalho artesanal e agrícola, ao mesmo tempo que camponeses apropriadamente 

trajados passavam pelos visitantes de forma aparentemente casual […].”In ALVES, Vera. Ibidem. p.85.

34 “A conduta dos colonos não é assim apenas matéria de propaganda destinada à inculcação ideológica 

de valores caros – como a “ordem” ou a “família” – aos pensadores e obreiros da colonização, ou, em 

última análise, à ideologia estadonovista, que a sustenta, mas é objecto da acção dos mecanismos que 

agem individualmente sobre a vida dos colonos. Entre estes mecanismos disciplinadores das condutas 

destaca-se neste estudo as visitas domiciliárias realizadas pelas assistentes sociais, as suas auxiliares, 

ou por educadoras familiares rurais nas colónias agrícolas, a partir dos anos cinquenta. […] A vigilância 

sobre as condutas incide principalmente sobre a higiene, o “arranjo do lar”, mas também sobre a dieta 

alimentar, a gestão do orçamento doméstico ou a educação infantil, ou assuntos ligados à civilidade.” 

in SILVA, Elisa Lopes. A propriedade e os seus sujeitos: colonização interna e colónias agrícolas durante o 

Estado Novo. [Dissertação de Mestrado em História Contemporânea]. Lisboa, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. p.97.

35 PINTO, José Rebelo Vaz. As Colónias Agrícolas e a sua Assistência. Lisboa, JCI, 1956. p.7.

•184.   Família de colonos na Colónia 

Agrícola dos Milagres.

•185.   “Tipos populares da pitoresca 

aldeia de Monsanto”.
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•186.   Fontenário para o Lugar do 

Vidoeiro.

•187.   “Projecto do chafariz para o lugar 

de S. Mateus”.
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Também do ponto de vista das “festas e outras usanças” 36, um dos parâmetros 
de análise do concurso, houve a tentativa, por parte da Junta, de impor uma festa 
anual, por si patrocinada, em todas as colónias, no dia de Santo Isidro, ideia que foi 
posteriormente abandonada37. [•188]

 8º Fisionomia topográfi ca e panorâmica.
in Base I do Concurso da Aldeia mais portuguesa de Portugal. 38

[...] massa confusa, casario escuro, mal se destaca da rocha granítica da 
montanha, a pedra bruta de que foi feito e até de que participa, chegando 
por vezes a uma tal interpenetração, que se não distingue com segurança, 
ao primeiro olhar onde a casa acaba e começa a rocha. 39 
Cardoso Marta e Simões Müller

Segundo Luís Chaves, membro do júri nacional do Concurso da Aldeia mais 
Portuguesa de Portugal, um dos temas de debate sobre o carácter verdadeiramente 
português das aldeias correspondia à relação entre a sua forma e as imposições da 
paisagem, referindo que a ausência desta relação permitiria à aldeia existir tanto 
em Portugal como na “Argentina, Cochinchina ou Canadá”40. Podemos aqui encon-
trar um dos fundamentos para um dos aspectos mais marcantes no desenho dos 
assentamentos da Colónia Agrícola do Barroso, a sua estreita relação e capacidade 
de valorização dos acontecimentos topográfi cos dos sítios.

 […] o horizonte estende-se até perder de vista, como vaga desdobrando-se 
para o infi nito. Dir-se-ia que estamos na barquinha de um balão cativo 41 
André Villeboeuf

O terceiro tema presente no concurso, paralelo a uma das dimensões da cons-
trução da paisagem que identifi cámos nos assentamentos das colónias, revelando a 
valorização de um observador visitante e consequentemente validando a nossa hipó-
tese de premissa sobre o sentido de representação presente no desenho dos assen-
tamentos, corresponde à importância dada à aldeia enquanto espaço de observação 
da paisagem envolvente. Aspecto sublinhado pela consideração do miradouro como 

36 “Como condições essenciais, «a maior resistência oferecida a decomposições e influencias estranhas e o 

estado de conservação no mais elevado grau de pureza das características seguintes: […] 1º Habitação; 

2º Mobiliário e alfaia doméstica; 3º Trajo; 4º Artes e indústrias populares; 5º Formas de comércio; 6º 

Meios de transporte (terrestres, marítimos e fluviais); 7º Poesias, contos, superstições, jogos, canto, 

música, coreografia, teatro, festas e outras usanças; 8º Fisionomia topográfica e panorâmica.» (Base I).” 

in BRITO, Joaquim Pais de. “O Estado Novo e a Aldeia mais Portuguesa de Portugal”. AAVV. O Fascismo 

em Portugal: Actas do Colóquio Realizado na Faculdade de Letras em Março de 1980. Lisboa, A Regra do 

Jogo, 1982. p.511-512.

37 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1988. p.40-41.

38 BRITO, Joaquim Pais de. “O Estado Novo e a Aldeia mais Portuguesa de Portugal”. AAVV. O Fascismo em 

Portugal: Actas do Colóquio Realizado na Faculdade de Letras em Março de 1980. Lisboa, A Regra do Jogo, 

1982. p.512.

39 MARTA, M. Cardoso; MÜLLER, Adolfo Simões. “Evocação de Monsanto”. AAVV. Monsanto. Lisboa, 

Edições SNI, 1947. p.5-42.

40 CHAVES, Luís. “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”. Ocidente, n.º IV, 1939. p.415-437. 

41 Citado por MÜLLER, Adolfo Simões. “A aldeia mais Portuguesa. Paisagem de Monsanto e das suas 

almas”. Panorama n.º 2, ano 1, 1941. p.7-8.

imposições da paisagem

paisagem a partir da aldeia

•189.   Monsanto –“ A Aldeia mais 

Portuguesa”.

•188.   Igreja de Santo Isidro de Pegões 

no dia da sua festa.
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o tema, por excelência, dos espaços públicos previstos nos projectos para os assen-
tamentos projectados neste momento. [•240]

Em 1943 António Ferro referia que as Pousadas construídas pelo Secretariado 
da Propaganda Nacional teriam como intuito principal “servir de modelo a esta nova 
orientação da indústria hoteleira em Portugal, maquetas animadas, espalhadas 
pelo país onde se tornará fácil colher ensinamentos, apreender e desenvolver certas 
ideias.”42 Neste período são várias as iniciativas estatais que revelam este intuito 
“pedagógico”, a que o tema da Casa Rural também não escapou. Complementando 
a série de folhetos ”Casa Rural” publicados pelo Ministério da Economia em 194243, as 
colónias agrícolas seriam, à semelhança das Pousadas, “maquetas animadas”, tendo 
sido afi rmado, em pareceres da Câmara Corporativa, que poderiam levantar “bené-
fi ca barragem […] aos conhecidos malefícios do urbanismo”44, sendo de ”esperar que 
os benefícios obtidos depressa contagiem as regiões circunvizinhas”.45 [•190 •191]

Este sentido de exemplo é também, posteriormente, reconhecível nas conside-
rações tecidas pelos assistentes técnicos das colónias nos seus relatórios:

Essa obra impõe-se, não só pela necessidade que há em a executar, como 
ainda para que na região se não aponte o facto como mau exemplo. […]. 
Com bastante frequência sucede por essa época, os dois núcleos junto à 
estrada Nacional serem visitados por pessoas estranhas, e que a título de 
curiosidade e até para passarem o tempo, descem dos seus carros e por ali se 
demoram um pouco, em amena conversa com os colonos.46 JCI

Tendo estas dimensões da paisagem como objectivos, a acção da JCI, neste 
segundo momento, corresponde à intervenção cirúrgica em pequenas áreas do terri-
tório, identifi cando interstícios e estabelecendo relações quer de proximidade, quer 
de afastamento, entre os novos assentamentos e os assentamentos existentes, no 
sentido de usufruir das infra-estruturas existentes e infra-estruturar toda a região.

O desenho dos assentamentos, para além de refl ectir infl uências de temas 
resgatados quer ao debate internacional da época (Garden City, Bonifi ca italiana, 
Pueblos espanhóis, Moshavs israelitas), quer a referências ancestrais (Rundlings 
alemães, Squared Villages inglesas), é particularmente interessante por procurar 
estabelecer um princípio de estruturação do assentamento, transversal a todos os 

42 Discurso do Director do SPN, sede do SPN, 27 de Março de 1943. in LOBO, Susana. Pousadas de Portugal – 

Reflexos da Arquitectura Portuguesa do Século XX. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006. 

p.39. 

43 n.º 25: A casa rural. Pelo Professor E. A. Lima Basto (do instituto Superior de Agronomia); n.º 26: A casa 

rural – A habitação; e n.º 35: A casa rural – o silo. Pelo Engenheiro Agrónomo Mário Botelho de Macedo. 

Campanha da Produção Agrícola. Série B. Lisboa, Ministério da Economia. Serviço Editorial da Repartição 

de Estudos, Informação e Propaganda da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 1942. 

44 “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”, Diário das Sessões da Assembleia Nacional e 

da Câmara Corporativa. 10.º suplemento ao n.º 192, 29 de Outubro de 1938. p.842.

45 Diário das Sessões da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa. Sessão n.º 19, em 23 de Janeiro de 

1946. p.294.

46 OLIVEIRA, José António Carvalho. Colónia Agrícola do Alvão: relatório do assistente técnico. 1956. 1959. 

Lisboa, JCI, 1959. [p.7].

paisagem – exemplo
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•190.   “Cartilha da hospedagem 

Portuguesa”.

casos, sejam concentrados ou dispersos, assente na relação entre a implantação do 
casal e a via estruturante. Um sistema aberto e fl exível que permite não só uma 
economia de meios, como também uma apropriação sensível dos lugares. Possibilita 
em simultâneo a desejada autonomia de cada casal, a sistematização da operação de 
construção dos conjuntos de casais e a sua relação directa com a infra-estruturação 
do território. 

A casa, apesar de se afi rmar como elemento independente e objectual em cada 
conjunto, constitui uma reinterpretação da casa popular da região, não de um ponto 
de vista epidérmico, mas a partir dos seus espaços, formas e relações. Reinterpre-
tação que integra um novo conjunto de premissas de higiene, moral e organização 
social, procurando estabelecer novos hábitos e valores no quotidiano do homem que 
se quer civilizar.

•191.   “Pousadas” no livro Portugal 

1940.
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A incorporação da leitura geográfi ca da região na metodologia de 
projecto

A primeira questão que se coloca no conjunto de projectos desenvolvidos no 
segundo momento que circunscrevemos no processo de construção das colónias agrí-
colas da JCI – Barroso, Alvão e Boalhosa – prende-se com o modelo de povoamento 
a implantar nos assentamentos. Se nos primeiros projectos realizados pela JCI para 
Milagres, Sabugal, Pegões e Gafanha o modelo italiano do assentamento disperso dos 
casais, com a casa e dependências agrícolas construídos na parcela de trabalho, não 
foi questionado do ponto de vista do tipo de povoamento, o mesmo não sucederá 
com os Projectos agora em curso.

As zonas montanhosas apresentam quase sempre um aspecto desolador, e o 
povoamento humano, se no Minho se adensa e dissemina pela paisagem, já 
na região transmontana se rarefaz e aglomera em raros centros isolados. As 
povoações confundem-se às vezes com a paisagem, «dir-se-ia fruírem poder 
mimético», e escondem-se outras vezes debaixo dos copados dos soutos, 
donde parecem espreitar, curiosos. 1 Miguel Torga

Várias circunstâncias concorrem para a emergência do debate: o confronto com 
uma região – Barroso – onde o modelo de povoamento existente – concentrado – está 
claramente defi nido e enraizado; a actualidade do tema entre os geógrafos a nível 
internacional2 e nacional, como se verifi ca através da publicação de duas “realizações 

1 JCI. Projecto de colonização do Planalto do Alvão. Lisboa, JCI, 1948 [1945]. p. 2.

2 “As palavras aglomeração, concentração e disseminação ou dispersão ocorrem com frequência quando 

se fala de povoamento rural. Apesar dos esforços que ultimamente se têm feito para juntar materiais 

neste ramo da Geografia humana — o assunto esteve na ordem do dia em três congressos internacionais 

de Geografia e serviu de tema a comunicações vindas de toda a parte — não se chegou a uma definição 

satisfatória de povoamento aglomerado e de povoamento disperso, ainda que os autores empreguem 

a cada passo estas expressões correntes, com o sentimento, mais ou menos vivo, do seu significado.” 

In RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão do povoamento rural em Portugal”, [1939]. Opúsculos 

Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. p. 306.
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básicas”3 da geografi a portuguesa onde os tipos4 e as formas5 de povoamento são 
analisados; e a confl uência internacional do tema, em especial em Espanha, onde 
também estava a ser posto em causa o modelo da casa implantada na parcela de 
cultivo, promovido pela “Ley de Colonización y Repoblación Interior” de 19076.

Quanto aos tipos de habitat rural, várias classifi cações existem […]. A base 
em que se assenta para fazer esta diferenciação é não só a relação existente 
entre as habitações rurais e os campos de cultura, mas também os pontos 
de contacto e de união que os diferentes habitantes têm uns com os outros.7 
Henrique Abecasis

 A importância, no percurso da JCI, deste momento da investigação sobre a 
geografi a de Portugal8 é especialmente revelada no relatório fi nal do curso de 
Engenheiro Agrónomo de Henrique Abecasis. Por sugestão de José Garcez Pereira 

3 DAVEAU, Suzane. “As geografias de Portugal.” Inforgeo IV. Portugal e a geografia portuguesa. Associação 

Portuguesa de Geógrafos, Junho de 1992. p. 11.

4 “Povoamento humano. VI – Tipos de povoamento”. In GIRÃO, A. de Amorim. Geografia de Portugal. 

Porto, Portucalense Editora, 1941.

5 “Formas de Povoamento” In RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Coimbra, 

Coimbra Editora, 1945.

6 “A Ley de Colonizacion y Repoblacion Interior de 1907, realizou-se preferencialmente em terras do Estado 

ou, na sua falta, em terrenos dos Municípios e Conselhos Regionais que foram cedidos a este de forma 

gratuita. Nelas foram criadas 18 colónias numa superfície total de 11.000 Ha., onde se instalaram 1.706 

famílias, em lotes cuja superfície media era de 7 Ha. […] Tratava-se geralmente da fundação de colónias 

agro-florestais, realizadas em montes públicos, experiência que não terminaria com êxito perante a má 

qualidade dos terrenos.” In CANALES MARTÍNEZ, Gregorio; JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, Cipriano. “Coloni-

zación agraria y modelos de hábitat (siglos XVIII-XX)”. Agricultura y sociedad, N.º 49. Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, 1988. p. 342.

7 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. Lisboa, UTL. ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. p. 16.

8 “As modernas Geografias de Portugal. As realizações básicas são obras de três grandes geógrafos, o 

alemão HERMANN LAUTENSACH (1886—1971) e os portugueses ARISTIDES DE AMORIM GIRÃO (1895-

1960) e ORLANDO RIBEIRO (nascido em 1911). A obra de LAUTENSACH. Portugal, auf Grund eigener 

Reisen und der Literatur, consta de dois volumes sucessivamente publicados em Gotha, um que consi-

dera o país em conjunto, de 1932, e outro que trata das diversas regiões, de 1937. É a primeira análise 

verdadeiramente científica, aprofundada e bastante completa da Geografia do país, baseada, como o 

título indica, no aproveitamento sistemático de bibliografia e do trabalho de campo. […] Entretanto A. 

DE AMORIM GIRÃO, professor de Geografia da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em 1922, ia 

amadurecendo e ampliando o seu conhecimento do país, até se abalançar a publicar duas importantes 

obras de síntese, O Atlas de Portugal em 1941 e a Geografia de Portugal em 1942 […]. É a outro geógrafo, 

ORLANDO RIBEIRO, que vai caber a dupla tarefa, em larga parte cumprida, de colocar a produção 

nacional ao nível das melhores realizações estrangeiras e de estabelecer contactos internacionais, que 

tirem a Geografia portuguesa do seu constante isolamento. Discípulo dos mestres francesas da época, 

de MARTONNE e DEMANGEOT, estabeleceu também. a partir de 1938, e sobretudo de 1943, estreitos 

contactos com LAUTENSACH, projectando então com ele a publicação conjunta de uma tradução actu-

alizada do Portugal de 1932-37, e aproveitando as lições “de uma informação germânica filtrada pelo 

grande poder de síntese e da crítica” de LAUTENSACH, para alcançar o próprio “tratamento sintético 

que, desde Portugal, O Mediterrâneo e o Atlântico, procurou dar a certos temas da Geografia portuguesa” 

(O. RIBEIRO, 1971). Este livro de juventude, publicado em 1945, inaugura com brilho e segurança as ideias-

-mestras da sua interpretação geográfica do país. A preparação da Geografia de Portugal luso-alemã vai 

infelizmente sendo sucessivamente protelada, sendo em parte substituída em 1955 pela contribuição de 

ORLANDO RIBEIRO para a Geografia de España y Portugal dirigida por MANUEL DE TERAN.” In DAVEAU, 

Suzane. Op. cit. p. 11 e 12.
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Caldas9 (Presidente da JCI entre 1941 e 1948), o tirocinante desenvolve o seu trabalho 
sobre habitat rural, analisando o “Habitat Rural aconselhável para colonização da 
Gafanha, da Idanha (Várzeas do Ponsul), e da Boalhosa”10, recorrendo fundamental-
mente11 à bibliografi a de Amorim Girão, Vidal de La Blache, Orlando Ribeiro e Albert 
Demangeon.

Amorim Girão, o geógrafo diversas vezes citado nos projectos de colonização 
desenvolvidos neste período, em “Geografi a Humana”12 baseia-se na leitura das carac-
terísticas geográfi cas das regiões e nas formas de cultivo enraizadas para considerar 
quatro tipos de povoamento ou habitat – disperso ou disseminado, aglomerado ou 
agrupado, concentrado e misto –. Defi ne o povoamento disperso como aquele em 
que as casas rurais ou os casais de poucas habitações se espalham ao acaso pelos 
campos de cultura, em regiões “desprovidas de vias de comunicação”, e em oposição, 
o povoamento concentrado como o “último termo da aglomeração”, onde a neces-
sidade de aproximação entre habitações forma povoações compactas13. No povoa-
mento misto considera dois “tipos intermediários” que decorrem da sistematização 
da implantação das habitações, ao longo das vias de comunicação – dispersão orde-
nada – ou ao longo de vales de rios – aglomeração com tendência para a dispersão –.

Orlando Ribeiro em “Aglomeração e dispersão do povoamento rural em 
Portugal”14, organiza o povoamento em três grupos: Povoamento aglomerado, 
contendo as aldeias e os montes (e eventualmente granjas); Povoamento dissemi-
nado, onde insere os lugares (e lugarejos), quer de casas juntas, quer de casas esparsas, 
os casais e as quintas; e o Povoamento misto, que inclui as povoações dissociadas, 
as povoações condensadas e a aglomeração com dispersão intercalar. Considera que 
independentemente das designações adoptadas e dos tipos intermédios, importa 
fi xar que o “[…] povoamento diz-se aglomerado ou concentrado quando as casas se 
organizam em povoações juntas, arruadas e com largos, mas com nítida separação 
do campo à volta.”, e “[…] disperso e disseminado quando a casa ou um pequeno 
agrupamento de casas se encontram espalhadas pelo campo, sem coesão entre si e, 

9 O documento refere este facto, para além de sublinhar o agradecimento ao Chefe da 1ª Repartição – 

Eng. Manuel Sieuve Afonso – e a todos os técnicos da JCI pelo auxílio que lhe prestaram durante o seu 

Tirocínio no Organismo.

 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. Lisboa, UTL. ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. p. 4.

10 Idem, ibidem.

 Gafanha, Idanha (Várzeas do Ponsul), e Boalhosa correspondem a três projectos de Colonização que 

estavam a ser desenvolvidos pela JCI durante o período do seu tirocínio.

11 Para além destes autores que são exaustivamente analisados ao longo do relatório, a bibliografia integra 

também Norbert Krebs, Charles Rabot, e os números da revista alemã Gartenkunst relativos a 1941, 42 e 

43.

12 GIRÃO, A. de Amorim. Geografia Humana. Porto, Portucalense Editora, 1946. 258-262.

13 Idem, p.258-261.

14 RIBEIRO, Orlando. Opúsculos Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1991. p. 299 a 316.

 O artigo foi inicialmente publicado em 1939 – Miscelânea Científica e Literária dedicada ao Doutor J. Leite 

de Vasconcellos, Lisboa, 1939. –, faria parte de um 2° volume, que não chegou a completar-se e de que 

apenas se distribuíram algumas separatas. In http://www.orlando-ribeiro.info/bibliografia/1934_1950.

htm [consultado em 2014-11-19].
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pelo contrário, em relação muito íntima com a terra cultivada.”15 

Os novos intuitos dos projectos de colonização, referidos no sub-capítulo ante-
rior, e o novo conhecimento debatido e sistematizado pelos geógrafos introduzem 
novas premissas nos projectos. Alterando a metodologia dos projectos desenvolvidos 
no primeiro momento que circunscrevemos, onde os estudos da região, apesar de 
abrangerem diversas áreas – agrológica, económica, social, populacional –, se vertiam 
apenas no dimensionamento e constituição da unidade colonizadora – o casal agrí-
cola –, o olhar da geografi a acresce a leitura sobre as formas de associação dos casais 
agrícolas, colocando no projecto também a questão sobre os tipos de povoamento, 
a organização dos conjuntos e as vantagens e desvantagens sociais e económicas 
decorrentes.

A escolha entre o povoamento disperso e o povoamento concentrado consti-
tuiu um tema controverso quer no seio da JCI – como refere João Castro Caldas16 e 
se depreende do trabalho de Henrique Abecasis17 –, quer no INC em Espanha – como 
relatam Francisco Monclús e José Oyón18, tendo suscitado longas refl exões sobre 
as suas vantagens, desvantagens e critérios de escolha. A questão central está na 
decisão entre privilegiar as vantagens sociais decorrentes de um povoamento concen-
trado – maior economia nos serviços colectivos, maior assistência do ponto de vista 
espiritual, cultural e educacional –, e as vantagens agrícolas do povoamento disperso 
– melhor e mais contínua vigilância das explorações agrícolas, maior economia de 
tempo nas deslocações, menor possibilidade de propagação de doenças infecciosas 
e redução dos “inconvenientes de vizinhança”19-.

A prevalência das premissas agronómicas no primeiro momento, induziu à cons-
trução das colónias enquanto exemplos de dispersão desordenada, à semelhança da 
“tendência”, identifi cada por Amorim Girão, dos processos colonizadores do fi nal do 
século XIX. 

A dispersão desordenada deverá, entretanto, considerar-se como «tendência 
moderna» do povoamento rural; e, por esse motivo, a vamos encontrar 
ainda em regiões portuguesas recentemente colonizadas, como sucede nos 
«areais» da Gafanha, nos «casais» de Almeirim, nos «foros» de Salva-
terra, Benavente, Coruche e Pinhal Novo […], nos «brejos» de Azeitão e nas 
«courelas» ou «foros» do Alentejo. 20 Amorim Girão

15 RIBEIRO, Orlando. “Novas contribuições para o estudo do povoamento de Portugal”. Opúsculos Geográ-

ficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. p.318.

16 CALDAS, João Lemos de Castro. Política de colonização interna. A implantação das colónias agrícolas da 

JCI. Lisboa, UTL. ISA, 1988. p.31.

17 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. Lisboa, UTL. ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. p. 4.

18 MONCLUS, F. J.; OYON , J. L.. Historia y evolucion de la colonizacion agraria en España (1939/1982). Vol. 

1 Políticas y técnicas de la ordenación del espacio rural. Madrid, Ministerio para las Adiministraciones 

Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

1988. p.19,39.

19 Idem, ibidem.

20 GIRÃO, A. de Amorim. Geografia Humana. Porto, Portucalense Editora, 1946. p.258-259.
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Neste segundo momento, a consideração das premissas sociais, e do seu poten-
cial do ponto de vista “civilizador”, leva à exploração dos tipos de povoamento iden-
tifi cados pelos geógrafos como decorrentes de um tempo longo, que podem ser 
lidos como os tipos mais enraizados na história da Nação [•192]. Neste contexto, 
nos projectos de colonização observa-se uma exploração, não só de alguns dos tipos 
enunciados por Amorim Girão – povoações lineares ou povoações-ruas (quando as 
habitações se dispõem em grandes percursos ao longo de uma estrada) e povoações 
cruciformes (quando o centro do aglomerado é marcado pelo cruzamento de duas 
vias)21 – e das formas de povoamento rural referidas por Orlando Ribeiro – aldeias22, 
lugares de casas juntas, lugares de casas esparsas23 –, como também, como veremos 
adiante, dos “tipos de povoações conforme são condicionados pela topografi a do 
solo” 24 .

21 GIRÃO, A. de Amorim. Op. Cit. p.267-268.

22 “As povoações de Trás-os-Montes, que contam para cima de 100 pessoas, são, no geral, arruadas, 

compactas […]. Entre as habitações, que se pegam umas com as outras pelas paredes laterias, não há 

senão ruas e largos, às vezes quintais, quase nunca culturas ou arvoredos, que se dispõem à volta, no 

campo, em lugar perfeitamente distinto, de maneira que é sempre possível saber onde começa e acaba 

a povoação. […] a esta forma de povoamento corresponde certa organização social e económica que 

agrupa os vizinhos numa certa comunidade […]”. RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão do povo-

amento rural” [1939]. Opúsculos Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1991. p. 302.

23 “[…] no Minho a igreja e a residência do pároco erguem-se isoladas, tendo à volta, mas separadas por 

campos e arvoredos, casas avulsas ou grupos de alguns fogos constituindo povoações que, no geral, 

não atingem uma centena de moradores. Entre as habitações, ainda as que estão mais próximas, é 

vulgar intercalarem-se leiras de cultivo, hortas, campos de milho, algumas árvores e lameiros. As casas 

não pegam umas com as outras, antes dão para as propriedades das famílias que as habitam. De tal 

modo que é difícil dizer onde começa e acaba uma povoação […]. A unidade é a família, e a proximidade 

não implica, por força, qualquer organização social e económica que se lhe sobreponha. Temos nestes 

pequenos agrupamentos de contornos mal definidos, um tipo de lugar. Diga-se lugarejo para designar 

povoação ainda mais pequena, de menos de 10 fogos ou 40 habitantes. […] As palavras lugar e lugarejo, 

se evocam necessariamente a ideia de grupo de poucos fogos, não se referem somente a povoações de 

casas esparsas, como são na maioria das do Minho. Nesta mesma província, quando se sobe da Ribeira 

para a Montanha, nota-se uma transformação, mais ou menos brusca, mas sempre sensível, do aspecto 

do povoamento. Não só a densidade das habitações diminui, como os grupos de casas se tornam cada 

vez mais espaçados e estas se apinham, a ponto de lembrarem, pela sua forma compacta e arruada, 

aldeias em miniatura. […] Convém fazer a distinção entre um e outro tipo de lugares. Chamemos aos de 

tipo minhoto lugares de casas esparsas e a estes lugares de casas juntas.” RIBEIRO, Orlando. Op. cit. p. 

301-304.

24 GIRÃO, A. de Amorim. Op. Cit. p.265-267.
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Nos assentamentos projectados no 
primeiro momento, não há, em todas as 
colónias, uma correspondência entre o 
tipo de povoamento dominante na região, 
identifi cado por Amorim Girão, e o tipo 
de povoamento da Colónia Agrícola. Veri-
fi ca-se uma correspondência na CA dos 
Milagres – povoamento disperso –, e nos 
assentamentos de Faias e Pegões Velhos, 
na CA de Pegões, onde as habitações são 
implantadas ao longo de ribeiras e o povo-
amento pode ser entendido, como refere 
Amorim Girão, como “aglomeração com 
tendência para a dispersão” 1. Na CA do 
Sabugal não há correspondência entre o 
povoamento disperso da colónia e o povo-
amento concentrado da região. 

Nos projectos de colonização desenvolvidos 
neste segundo momento – Barroso, Alvão e 
Boalhosa – há uma correspondência entre 
o povoamento proposto e o povoamento 
dominante na região. Apesar de nos docu-
mentos não serem explícitas as razões que 
justifi cam o tipo de povoamento, a opção 
é referida com a naturalidade de quem 
“obedece à tradição”2 e consequentemente, 
a dispersão de terras com boa aptidão agrí-
cola que obriga os casais a serem constitu-
ídos por várias parcelas orienta a solução 
para um povoamento concentrado.

1 “Nas zonas de aglomeração e de concen-

tração, é também sensível em muitos casos 

a tendência para o povoamento se estender 

ao longo dos vales dos rios, ou para surgir 

em satélites de reduzida importância à volta 

das grandes povoações aglomeradas. É a 

aglomeração com tendência para a dispersão 

que podemos verificar em muitas regiões da 

estremadura e do Ribatejo, nalgumas zonas 

mais irrigadas do Alentejo Interior, e ainda na 

faixa litoral alentejana e algarvia.” In GIRÃO, 

Aristides de Amorim. Geografia de Portugal. 

(2ª ed.). Porto, Portucalense, 1949-1951. p. 262. 

[1ª edição 1941].

2 “A organização duma empresa agrícola tipo 

familiar com capacidades inerentes ao valor 

da terra e rega, habitação e anexos, apetre-

chamento animal, máquinas e ferramentas, 

deve obedecer à tradição e considerar a 

evolução e a forma de valorizar ao máximo o 

trabalho da empresa.” In JCI. Projecto de colo-

nização dos baldios de Montalegre e Boticas: I 

Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. p. 

30.

No projecto de colonização dos Baldios de 
Montalegre e Boticas são propostos sete 
“aldeamentos” – expressão que surge pela 
primeira vez neste projecto – cuja dimensão 
varia entre sete e quarenta e cinco casais, 
existindo assentamentos próximos da 
dimensão das “aldeias” da região, e outros 
entendidos como pequenos “lugares de 
casas juntas”3.

Com o mesmo enquadramento geográfi co 
que a CA do Barroso, no Alvão “A grande 
dispersão da superfície agrícola a colo-
nizar, obrigou, para efeito da organização 
do casal tipo, a considerar diversos núcleos, 
para que a superfície de cada casal fi casse 
o menos distante possível da habitação do 
colono.”4 Foram projectados 25 casais em 
sete núcleos, cuja dimensão varia entre dois 
a seis casais, constituindo assentamentos 
que podemos apelidar de “lugarejos de 
casas juntas”5. 

Na primeira proposta do projecto de coloni-
zação dos Baldios da Boalhosa não são apre-
sentados desenhos dos assentamentos, 
referindo-se apenas que se previa a cons-
trução de 83 casais em quatro núcleos ou 
“assentos de lavoura” – Vascões (20 casais), 
Concessão (24 casais), Lameira do Real (16 
casais) e Chã das Pipas (23 casais) –, e que 
à excepção do “aldeamento” da Concessão, 
seriam todos “semi-aldeamentos do tipo 
disperso”6. 

3 RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão 

do povoamento rural” [1939]. Opúsculos 

Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. 

p.302-304.

4 JCI. Projecto de colonização do Planalto do 

Alvão. Lisboa, JCI, 1948. p. 34.

5 RIBEIRO, Orlando. Op. Cit. p.302-304.

6 JCI. Projecto de colonização do Núcleo da 

Boalhosa. Lisboa, JCI, 1948. p. 80, 97, 111 e 125.

A dispersão das terras de aptidão 
agrícola a valorizar mostrou a vantagem de 
criar quatro núcleos ou assentos de lavoura; 
assim se evitou que a propriedade de cada 
futuro casal fi que distante da habitação do 
colono, permitindo-lhe melhor vigilância da 
exploração e maior rendimento do trabalho 
da empresa.7 JCI

Segundo António Roquette Campello, o 
semi-aldeamento corresponde a “uma 
solução intermediária entre os tipos clás-
sicos e extremos de povoamento [disperso 
e concentrado]“8, o que no caso especifi co 
do Alto-Minho eventualmente corresponde 
à noção de “lugares de casas esparsas”9.

7 Idem. p. 138.

8 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de 

colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX 

– Estudo de ordenamento paisagístico e rura-

lização dos núcleos de colonização. Volume I. 

Lisboa, JCI, 1954. p. 5

9 RIBEIRO, Orlando. Op. Cit. p.302-304.
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•192.   Identificação do tipo de “Povoamento 

Rural” de cada Colónia Agrícola construída pela 

JCI [a azul] na Carta de identificação dos “Tipos 

de Povoamento Rural” de Amorim Girão, 1946.

CA Boalhosa

CA Barroso

CA Alvão

CA Gafanha

CA Sabugal

CA Milagres

CA Pegões
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•193.   “Zona regable del Bajo Guadalquivir.”
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A distância enquanto estruturador territorial
A opção por um determinado tipo de povoamento não conclui, no entanto, 

o debate e as consequências de desenho da sua premissa central – a questão da 
distância – nas suas vantagens e inconvenientes, entre casas, entre casa e parcelas 
agrícolas, entre parcelas agrícolas, entre casa e infra-estruturas (água, energia, vias 
de comunicação) e entre casa e equipamentos sociais. A distância enquanto premissa 
estará, como já referimos, presente no desenho das colónias agrícolas da JCI em todas 
as escalas de intervenção – desde o desenho dos vários espaços da casa, por exemplo 
na sua relação com as instalações sanitárias e dependências agrícolas, passando pelo 
desenho dos assentamentos na relação entre casas e entre estas e o espaço e equi-
pamentos públicos, até ao desenho do território, na escolha dos sítios, fi xação dos 
assentamentos e desenho dos núcleos. Comum a todas as escalas é também a impor-
tância do condicionamento da distância na escolha dos materiais de construção.

Um elemento essencial do discurso é a medida do espaço, medido a passo e 
à vista no espaço percorrido. 25 Marta Oliveira

Nas colónias agrícolas da JCI, a impossibilidade de uma estratégia de intervenção 
territorial a grande escala, à semelhança das intervenções congéneres em Itália ou em 
Espanha, levou ao reconhecimento e intervenção nos interstícios de um território já 
povoado. Neste ponto de vista interessa-nos a noção de distância enquanto elemento 
estruturador, no sentido de garantir tempos máximos de percurso casa-trabalho, 
e fi xar o ponto ou conjunto de pontos que apesar de garantirem a independência 
do assentamento, o integrem numa malha de povoados com relações bilaterais de 
dependência e partilha de infra-estruturas.

25 OLIVEIRA, Marta M. p. A. de. Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos. Assento de prática e 

conselho cerca de 1500. Porto, FAUP, 2004. [Dissertação de Doutoramento em Arquitectura]. p.750.
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[…] uma gleba agrícola a mais de 3 Km do centro de lavoura da pessoa a 
quem fosse concedida estava condenada ao abandono, como sucede já hoje 
na propriedade privada.26 JCI

No que respeita ao percurso casa-trabalho, a distância chave corresponde ao 
que em Espanha se chama “módulo-carro”. Tendo como estabelecido que o tempo de 
percurso entre a casa e a parcela agrícola, com os carros traccionados pelos animais, 
não deveria exceder três quartos de hora, a distância máxima entre estes dois espaços 
deveria ser de 2,5 a 3,5 quilómetros.

Nas intervenções do INC, em Espanha, esta distância defi nia a área de cada 
núcleo. Traçavam-se circunferências tangentes entre si em cujo centro se situavam 
os “pueblos”. [•193]

No caso das colónias da JCI os espaços a colonizar correspondem a áreas mais 
condicionadas, onde o limite dos núcleos, na maioria dos casos, corresponde a toda 
a área disponível. A distância constitui uma premissa de desenho que considera não 
só a relação casa – trabalho, mas também a relação com as povoações vizinhas, em 
especial nos núcleos mais pequenos, que fi cariam dependentes dos equipamentos 
nelas já existentes, e a relação com as vias de comunicação. [•194 •195]

Nos casos em que a área disponível para colonizar excede a dimensão que 
garante a distância máxima aconselhável a percorrer nas tarefas do quotidiano, e 
consequentemente a dimensão de um núcleo, ou correspondam a zonas indepen-
dentes e afastadas, foram projectados vários núcleos, “para que a superfície de cada 
casal fi casse o menos distante possível da habitação do colono”27, “permitindo-lhe 
melhor vigilância da exploração e maior rendimento do trabalho da empresa.”28

Não se projecta a construção de capela por existir muito perto do ‘’lugar’’ a 
capela de S. Mateus. A construção de uma escola também se não justifi caria 
por serem só dez casais e as crianças poderem percorrer os 2.500 metros 
que medeiam entre o “lugar” e Fírvidas, povoação mais próxima deste novo 
aldeamento.29 JCI
São também evidentes os resultados obtidos no aspecto social, constituindo 
estes centros de colonização exemplo para as populações limítrofes que, em 
grande parte, benefi ciam da assistência prestada pela Junta.30 JCI

A necessidade de construção dos equipamentos é equacionada a partir das rela-
ções de distância estabelecidas com as povoações existentes na região, fi cando os 
novos assentamentos servidos pelos equipamentos nelas existentes ou a servir essas 
povoações. Estas distâncias vão ser determinantes nos parâmetros de avaliação do 
custo global de cada casal, e serão alvo, na transição da década de 1950 para a década 

26 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.24.

27 JCI. Projecto de colonização do Planalto do Alvão. Lisboa, JCI, 1948. p.34.

28 JCI. Projecto de colonização do Núcleo da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1948. p.138.

29 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.64.

30 JCI. Relatório das actividades da JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p.87.
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de 1960, de alterações dos seus limites admissíveis para, por exemplo, a consideração 
da construção de “escolas primárias”. 

 Embora os terrenos deste núcleo sejam de uma maneira geral de boa quali-
dade, a maior altitude a que se encontram e a maior distância dos centros 
de Assistência Técnica, Médico-Social, da Cooperativa, etc. justifi cam uma 
desvalorização, embora pequena, em relação aos dois primeiros [Aldeia 
Nova do Barroso e Creande].31 JCI

Independentemente de se tratar de um povoamento disperso ou concentrado, 
há uma estratégia de infra-estruturação da região através da concentração de equi-
pamentos em pontos estratégicos – proximidade de estradas nacionais, localização 
equidistante aos assentamentos –, e da consolidação de uma estrutura viária. Nas 
colónias de maior dimensão, e à semelhança do que se verifi ca nos modelos de cidade 
jardim, há uma proposição de assentamentos centrais, onde se concentram os equi-
pamentos, e de assentamentos satélites, tendencialmente equidistantes. [•347]

As vias de comunicação, desenvolvidas no âmbito da instalação das colónias, 
são projectadas não só de forma a servir as colónias, mas também a responder a 
problemas de isolamento das regiões. A ideia de estruturação do território a partir da 
intervenção cirúrgica nos seus interstícios traduz-se pela inscrição de pontos estrutu-
rados pela distância e pelo traçar ou completar de linhas que permitem a leitura de 
uma malha de relação entre povoados. [•196]

 Feito este conjunto de estradas ter-se-á dado o primeiro passo para que 
uma extensa região, atrasada e com muitos incultos, possa caminhar na 
senda do progresso. 32 JCI

A rapidez com que a premissa da distância foi ultrapassada pela mecanização 
da agricultura e vulgarização do uso do automóvel, é apontada, no caso Espanhol, 
como uma das razões para o insucesso do projecto de colonização do INC33. O exces-
sivo condicionamento técnico desta premissa, ao perder a sua pertinência, torna as 
colónias da JCI em parte obsoletas e reporta-as para o fi m de um ciclo, abrindo espaço 
para a discussão contemporânea sobre as novas premissas e/ou novas dimensões de 
estruturação rural.

31 JCI. Avaliação dos casais da Colónia Agrícola do Barroso. Lisboa, JCI, 1957. p. 30.

32 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Anexo 4-A: Estrada do Vidoeiro. Lisboa, JCI, 1947. p.1.

33 CALZADA PÉREZ, Manuel. “New Villages in Traditional Spain: a Struggle for Modernization in Franco´s 

Dictatorship.” Barcelona, 11th Conference of the International Planning History Society, 2004. p.6.
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•194.  CA do Barroso | Distância máxima entre a 

casa e os terrenos agrícolas

Colónia Agrícola do Barroso.

A consideração do número de assenta-
mentos e a sua implantação é determinada 
pela distância aos terrenos agrícolas (assi-
nalados com manchas cinza). O desenho 
permite aferir estas distâncias, através 
da representação de círculos, de um, dois 
e três quilómetros de raio, com o centro 
no centro geométrico de cada um dos 
assentamentos.

Nos documentos da JCI não existe 
nenhuma referência ao modo de medir 
estas distâncias – se pelo comprimento do 
traçado de um percurso, com ou sem consi-
deração pelas variações topográfi cas, se de 
modo abstracto através da medição em 
linha recta em planta –. Nos desenhos que 
elaborámos, optámos pela representação 
das distâncias lineares em planta, à seme-
lhança do que sucede nos desenhos do INC, 
em Espanha [•193] e na documentação da 
CA da Boalhosa [•558].
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Colónia Agrícola do Barroso. 

A necessidade de construção dos equipa-
mentos é equacionada a partir das rela-
ções de distância estabelecidas com as 
povoações existentes na região, fi cando os 
novos assentamentos servidos pelos equi-
pamentos nelas existentes ou a servir essas 
povoações. 
A dimensão dos assentamentos decorre 
da dimensão dos terrenos, em média, 
cada casal teria 17 hectares de terras. Os 
dois núcleos de maior dimensão, Chã (706 
hectares) e Creande (495 hectares) encon-
tram-se no centro de todo o conjunto, 
facto explorado pela Junta ao concentrar 
neste núcleo central os equipamentos de 
apoio – assistência técnica e centro social, 
remetendo os restantes núcleos para a 
condição de satélites. Neste sentido, a 
distância entre os assentamentos satélite 
e o núcleo central ou as povoações exis-
tentes constitui uma premissa determi-
nante na escolha do sítio.
Quer esta hierarquização e localização 
estratégica dos equipamentos, quer a 
questão da indivisibilidade e inalienabi-
lidade do casal permitindo a leitura dos 
assentamentos enquanto forma fechada, 
terminada, poderá ser entendida como 
sinal de aproximação aos princípios da 
“Cidade Jardim” de Ebenezer Howard. 
O desenho permite aferir essas distâncias, 
estando identifi cados os equipamentos 
(escola, igreja e assistência técnica) exis-
tentes e os propostos (referidos nos 
projectos de colonização) e identifi cadas 
as respectivas distâncias.

•195.  CA do Barroso | Distâncias entre os assen-

tamentos projectados e os equipamentos dos 

assentamentos existentes.
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Colónia Agrícola do Barroso

As vias de comunicação, desenvolvidas 
no âmbito da instalação das colónias, 
são projectadas não só de forma a servir 
as colónias, mas também ao traçar ou 
completar de linhas que permitem a leitura 
de uma malha de relação entre povoados. 
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•196.  • CA Barroso. A estruturação da região 

através do projecto e construção de novas vias.

Estradas (a azul) e caminhos (a preto) existen-

tes, estradas construídas pela JCI (a vermelho), 

estradas previstas pela JCI para serem construí-

das pelo Estado ou Autarquia (a laranja).
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Colónia Agrícola da Boalhosa
Em 19461, o projecto de Colonização da 
Serra da Boalhosa, numa área de 1 150 
hectares, previa a construção de 83 casais 
em 4 núcleos ou “assentos de lavoura”2, 
Vascões (20 casais), Concessão (24 casais), 
Lameira do Real (16 casais) e Chã das Pipas 
(23 casais)3, e referia que à excepção do 
“aldeamento” da Concessão, seriam todos 
“semi-aldeamentos” do tipo disperso4. 

1 “O presente projecto foi elaborado no ano de 

1946, no entanto na parte respeitante à amor-

tização dos capitais investidos e reintegráveis, 

foi actualizado de acordo com o Decreto n.º 

16:706, de 5 de Janeiro de 1948.” in JCI. Projecto 

de colonização do Núcleo da Boalhosa. Lisboa, 

JCI, 1948.

2 “A dispersão das terras de aptidão agrícola a 

valorizar mostrou a vantagem de criar quatro 

núcleos ou assentos de lavoura; assim se 

evitou que a propriedade de cada futuro casal 

fique distante da habitação do colono, permi-

tindo-lhe melhor vigilância da exploração e 

maior rendimento do trabalho da empresa.” In 

Idem. p.138.

3 “São quatro os núcleos populacionais a esta-

belecer, sendo um em aldeamento e três em 

semi-aldeamento; o primeiro – Núcleo da 

Concessão – ficará localizado na encosta do 

denominado Cabeço do Cotão, e os restantes 

localizam-se nos Núcleos de Vascões, Lameira 

do Real e Chã das Pipas, por cujos nomes 

ficam a designar-se.” In Idem. p.145.

4 Idem. p.80, 97, 111 e 125.

Para cada núcleo era indicada a área agrí-
cola, fl orestal, a área para o aldeamento 
[agrícola e florestal] e para a cortina 
fl orestal de abrigo5. O abastecimento de 
água seria feito por meio de chafarizes-
-bebedouro sendo a água sobrante cana-
lizada para lavadouros públicos. Foram 
desenvolvidos estudos para a construção 
de duas estradas, Vascões-Concessão e 
Insalde-Cárdio-Concessão, e um ramal 
desta, Cárdio-Chã das Pipas. 
Previa-se a construção de edifícios para 
assistência técnica, médica e social num 
conjunto que serviria os quatro núcleos.

5 No núcleo de Vascões “a superfície total […] 

é de 304,59 hectares, sendo 11,08 relativos a 

propriedades particulares a expropriar que, 

estando incultas, são susceptíveis no todo ou 

em parte, de aproveitamento agrícola inten-

sivo; os restantes 292,71 hectares são terrenos 

baldios, dos quais 175,43 com aptidão agrícola 

e 117,28 com aptidão florestal, estando inclu-

ídos neste numero 13,21 hectares destinados 

à cortina florestal de abrigo.”, “Para o alde-

amento, do tipo disperso, por as condições 

não serem rigorosas e a topografia local a isso 

se prestar, foram destinados 4,74 hectares, 

sendo 2,82 com aptidão agrícola e 1,92 com 

aptidão florestal. A cortina florestal de abrigo 

ocupará a área de 13,65 hectares.” In Idem.         

p.79.
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Chã das Pipas

Vascões

Concessão

Lameira do Real

•197. Planta do Núcleo da Boalhosa. Identificação 

dos 4 núcleos ou “assentos de lavoura”.
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Leitura sensível da paisagem

Para além da consideração das distâncias logísticas acima referidas – o domínio 
da totalidade dos terrenos, procurando pontos centrais e controlando as distâncias 
máximas a percorrer nas tarefas do quotidiano; o controlo da distância às povoações 
vizinhas; a acessibilidade, quer através da proximidade a estradas existentes, quer 
através da construção de novas estradas, que para além de servir os novos assenta-
mentos constituísse também uma mais-valia necessária às povoações existentes; e a 
proximidade de fontes de matéria prima, em especial, no caso da CA do Barroso, de 
uma pedreira susceptível de fornecer pedra para as construções –, das premissas de 
salubridade que presidem à escolha dos sítios – a garantia da presença de sol durante 
todo o dia; o abrigo dos ventos; a escolha de sítios relativamente planos onde a neces-
sidade de movimentações de terras seja reduzida, e exista terreno enxuto e fi rme a 
pouca profundidade34 –, e das premissas agrícolas – procurando por um lado que o 
assentamento não ocupasse áreas com elevada aptidão cultural, mas em simultâneo 
que fi casse próximo desses terrenos –, os projectos de colonização desenvolvidos 
no segundo momento revelam uma leitura sensível da topografi a e uma escolha de 
lugares signifi cativos na leitura e interacção com a paisagem. 

Essas implantações são tecidas a partir de pontos, com a defi nição de 
lugares centrais que resolvem a articulação do espaço do território […].35 
Marta Oliveira

A escolha dos sítios para a implantação dos assentamentos, do ponto de vista 
da topografi a, exercita o conhecimento de um tempo longo, aproximando-se, neces-
sariamente, das considerações de Amorim Girão sobre os tipos de povoações decor-
rentes dos condicionamentos da topografi a: povoações de cabeço, alcandoradas ou 
encarrapitadas (apresentando uma disposição compacta à roda dos cabeços e dos 
promontórios ou esporões do relevo), povoações de cumeada ou de dorsal (evitam os 
vales dos rios e alinham ao longo de cristas que os separam), povoações marginais de 
planalto ou debruçadas (à beira de grandes declives ou precipícios, dispõe-se geral-
mente como se contemplassem o vale), povoações encostadas ou empoleiradas (para 
abrigar-se do vento ou procurar uma boa exposição ao Sol, encostam-se às elevações 
do terreno), povoações de encosta suave ou em anfi teatro (nas zonas piemontesas ou 
de contacto entre a montanha e a planície, dispõe-se de alto a baixo, descendo pela 
encosta, e estendendo-se ainda em parte na zona plana), povoações marginais de sopé 
(nas planícies ribeirinhas, sujeitas a inundações, assentam de preferência no primeiro 
degrau do relevo circunjacente)36. Neste sentido, em todos os assentamentos há uma 
escolha precisa do sítio do ponto de vista da topografi a, seleccionando, de uma forma 

34 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p. 58.

35 OLIVEIRA, Marta M. p. A. de. Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos. Assento de prática e 

conselho cerca de 1500. Porto, FAUP, 2004. [Dissertação de Doutoramento em Arquitectura]. p.802.

36 GIRÃO, A. de Amorim. Geografia Humana. Porto, Portucalense Editora, 1946. 265-266.
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genérica espaços côncavos nos vales protegidos por elevações do terreno, pequenos 
outeiros ou inícios de encostas junto das veigas. Quer nos espaços côncavos, quer nos 
outeiros, e em especial nos assentamentos menores, os edifícios são implantados 
perifericamente, procurando as áreas mais aplanadas ou com declives pouco acen-
tuados de forma a evitar a movimentação de terras. Apesar do desenho dos assen-
tamentos decorrer de uma apropriação directa da topografi a, há uma contenção e 
procura de elementaridade nas formas dos conjuntos que lhes confere, apesar das 
reduzidas dimensões, uma legibilidade e capacidade de inscrição forte no território. 

A escolha do sítio implica o reconhecimento inteligente da sua qualidade 
para tornar-se um lugar habitado. 37 Marta Oliveira

Esta sensibilidade na escolha dos sítios não será alheia ao facto de neste período 
Francisco Caldeira Cabral, diplomado em Arquitectura Paisagista pela Universidade 
de Berlim, iniciar o curso livre de Arquitectura Paisagista no ISA, e de existirem, ainda 
que não identifi cados, mas inegavelmente presentes pela primeira vez, arquitectos a 
participar nos projectos da JCI.

Interessa sublinhar que as premissas defendidas neste processo de escolha dos 
sítios, para além de colocarem questões decorrentes da especifi cidade do programa 
agrícola da colónia, e do habitar em geral, revelam também um sentido de economia 
necessariamente presente em acções de colonização.

Parece-nos particularmente interessante analisar a escolha dos sítios para 
fi xação dos assentamentos da Colónia Agrícola do Barroso, pela forma rigorosa como 
respondem ao conjunto de premissas enunciadas: o domínio visual da totalidade 
dos terrenos, procurando pontos centrais e controlando as distâncias máximas a 
percorrer nas tarefas do quotidiano e as distâncias às povoações vizinhas; a opti-

mização da aptidão cultural dos terrenos, procurando por um lado que o assen-
tamento não ocupasse áreas com elevada aptidão cultural, mas em simultâneo que 
fi casse próximo desses terrenos; a acessibilidade através da proximidade a estradas 
existentes ou através da possibilidade de construção de novas, de forma a garantir a 
facilidade de escoamento da produção; a atenção à topografi a, quer para garantir o 
abrigo dos ventos, a insolação ao longo de todo o dia e a visibilidade sobre os terrenos, 
quer na escolha de locais relativamente planos onde a necessidade de movimenta-
ções de terras seja reduzida; a escolha de lugares signifi cativos na leitura e inte-

racção com a paisagem. [•198 a •205]

37 OLIVEIRA, Marta M. p. A. de. Op. cit. p.806.
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Escolha do sítio da Aldeia Nova do 
Barroso

Os terrenos do Núcleo de Chã, no centro das 
Terras do Barroso, a Sudeste de Montalegre, 
estendem-se desde o vale do rio Rabagão 
até à Lama da Veiga e monte Penaço, numa 
sequência de montes, junto ao rio Rabagão, 
entre os quais existem vales com óptima 
aptidão agrícola.

O assentamento da Aldeia Nova do Barroso 
está localizado sensivelmente no centro dos 
terrenos, fi cando o ponto mais distante a 
cerca de 3,2 quilómetros. O sítio é também 
rigorosamente escolhido relativamente 
às povoações existentes, mantendo uma 
distância média de 2,5 a 3,5 quilómetros 
a seis assentamentos, fi cando a povoação 
mais próxima, Gralhós, a dois quilómetros.
O conjunto construído, com cerca de 600 
metros por 320 metros pousa sobre uma 
encosta proeminente, sublinhando o seu 
sentido Noroeste-Sudeste (variando entre 
900 e 936 metros de altitude), encaixada 
entre dois pequenos vales, e amarrando-
-se, a Noroeste, à estrada de ligação de 
Travassos a Gralhós. A ligação com a 
Estrada nacional Braga-Chaves, que passa 
dois quilómetros a Sul do assentamento, 
é feita através de uma estrada nova, cons-
truída pela JCI.

O monte da Aldeia Nova, a Norte do assen-
tamento, protege-o dos ventos da Serra 
do Larouco que atravessam o vale entre o 
monte da Corujeira e Ferronho. 
A posição proeminente do assentamento 
permite não só a insolação ao longo de 
todo o dia como a observação dos terrenos 
de Este a Oeste, passando pelo Sul.
O sentido da encosta, e decorrente deste, 
do eixo central de composição do assenta-
mento orienta também o olhar para o vale 
entre a Gateira e a Cova do Forno, cerca 
de 4,5 quilómetros a Sudeste. Na direcção 
contrária, a Noroeste, o eixo de composição 
amarra-se ao assentamento de Medeiros, 
implantado a meia encosta.

•198.   A escolha do sítio do assentamento do 

Núcleo da Aldeia Nova do Barroso.
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Escolha do sítio da Aldeia de Creande 

Os terrenos do Núcleo de Creande, 
estendem-se ao longo de uma faixa no 
sentido Oeste – Este, tendo como limites, 
a Norte, o Núcleo de Chã, a Oeste o monte 
Penaço, a Este o lugar do Barracão, e a Sul a 
antiga Estrada Nacional 103, atrás da qual 
se levanta abruptamente a serra onde se 
destaca S. Domingos (1142 metros de alti-
tude), Fieira de Rebordelo (1002 metros 
de altitude) e Gateira (1002 metros de 
altitude). 

O assentamento da Aldeia de Creande está 
localizado a Sul dos terrenos, sensivel-
mente no centro da sua largura (sentido 
Oeste-Este), fi cando o ponto mais distante 
a cerca de 3 quilómetros. O lugar esco-
lhido, uma encosta voltada a Nordeste, 
corresponde ao ponto mais elevado dos 
terrenos (880 metros de altitude), o que 
permite “[…] dominar a superfície das 
explorações.”1, em especial da parte Este, 
premissa vincada na II parte do Projecto 
de Colonização dos baldios de Montalegre 
e Boticas. O sentido da encosta orienta 
também o olhar para o ponto mais elevado 
a Nordeste, a montanha de Ferronho (1215 
metros de altitude), distanciada seis quiló-
metros. A abertura do espaço triangular 
onde se implantam os equipamentos 
orienta o olhar para a Aldeia Nova do 
Barroso, a Norte.

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. 

p.93-94.

[…] fi cará situado ao Km. 4,5 da E.N. 
– 4 –1ª de onde parte a estrada projectada 
para a Aldeia Nova do Barroso.2 JCI

Ao contrário dos restantes núcleos, no 
assentamento de Creande é explorado quer 
o tema do cruzamento, quer da relação 
com a Aldeia existente. A aldeia é implan-
tada entre a antiga estrada Braga-Chaves, 
no ponto onde esta se cruza com a estrada 
construída pela JCI para ligação à Aldeia 
Nova do Barroso, e a aldeia de Morgade, 
funcionando o cemitério como charneira 
entre os dois assentamentos. 
As aldeias mais próximas distam entre 2,5 
e 3,5 quilómetros3.

2 Idem. p.93.

3 Aldeia Nova do Barroso e Carvalhais 

distam 2,5 quilómetros e Negrões dista 3,5 

quilómetros.

•199.   A escolha do sítio do assentamento do 

Núcleo de Creande
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Escolha do sítio do Lugar de S. Mateus 

Os terrenos do Núcleo de S. Mateus, 
a Sudeste da Aldeia Nova do Barroso, 
estendem-se ao longo de uma ligeira 
encosta voltada a Su-sudeste cujas cotas 
variam entre os 1000 e os 1050 metros de 
altitude, envolvida por um conjunto de 
montes: Baixa do Monte Gordo (1217 metros 
de altitude) a Este, Picoto (1100 metros de 
altitude) e Outeiro da Veiga (1075 metros 
de altitude) a Noroeste, Costaneira (1057 
metros de altitude) e Vigia (1063 metros 
de altitude) a Sul. Os terrenos são atraves-
sados pelo Regueiro do Malhão.

No baldio que limita a freguesia 
de Fírvidas com a freguesia de Sepêda há 
uma capelinha denominada de S. Mateus 
que deu o nome a este ‘’lugar’’, onde serão 
construídas dez casas para outros tantos 
colonos.1 JCI

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.63.

O assentamento de S. Mateus, a Nordeste 
da capela de S. Mateus, está localizado 
um pouco acima do ponto central dos 
terrenos, fi cando o ponto mais distante a 
1000 metros. O lugar, um espaço côncavo 
(varia entre 1024 e 1045 metros de altitude), 
imediatamente a Sul do ponto mais elevado 
dos terrenos (1054 metros de altitude), 
protege-se dos ventos do Norte e orienta-se 
para Sudeste, no sentido do vale onde corre 
o Regueiro do Malhão, vale rematado pelo 
Monte Domingos (1040 metros de altitude) 
a 8,8 quilómetros de distância.

Cepeda, a 1,7 quilómetros, Zebral a 1,8 
quilómetros e Fírvidas a 2,4 quilómetros, 
são as povoações mais próximas de S. 
Mateus.
A região que se prolonga para nascente do 
Núcleo de Sepêda, encontra-se isolada e 
sem acesso por via que permita o trânsito 
de veículos automóveis; nela se encontram 
os lugares de Sepêda, Sarraquinhos, Zebral, 
Pedrário e Meixêde, para os quais é indis-
pensável uma estrada que os ligue à sede 
do concelho passando através da povoação 
de Fírvidas.2

O acesso ao assentamento é feito através 
de uma estrada construída pela JCI que liga 
Gralhós a Fírvidas e Fírvidas ao Lugar de S. 
Mateus.

2 Idem, ibidem.

•200.  A escolha do sítio do assentamento do 

Núcleo de S. Mateus.
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Escolha do sítio do Lugar do Vidoeiro 

A excelente exposição e alto nível de 
fertilidade dos terrenos deste núcleo, bem 
como o arranjo que foi possível dar aos 
casais, todos muito homogéneos e com 
glebas muito próximas das casas de habi-
tação, foi traduzida numa valorização de 
20% em relação aqueles Núcleos [Aldeia 
Nova do Barroso e Creande].1 JCI

Os terrenos do Núcleo do Vidoeiro, a Este 
da Aldeia Nova do Barroso, estendem-se 
nas duas encostas do vale do Rio Beça, entre 
o Outeiro dos Mouros e o Crasto, a Oeste 
do Rio, ocupam parte da Veiga do Cortiço 
(850 metros de altitude) e sobem para 
Norte até à Veiga de Galegos (943 metros 
de altitude), e a Este do Rio estendem-se ao 
longo das encostas do Outeiro dos Meninos 
(938 metros de altitude), Monte Meão (967 
metros de altitude) e Outeiro dos Mouros 
(923 metros de altitude). 

1 JCI. Avaliação dos casais da Colónia Agrícola do 

Barroso. Anexo. Lisboa, JCI, 1957. p.30.

No seu conjunto, e apesar das variações 
altimétricas, o núcleo é lido como uma 
depressão envolvida por um conjunto mais 
ou menos contínuo de elevações, onde se 
destaca a Norte a Costaneira (1057 metros 
de altitude), a Nordeste a Vigia (1063 metros 
de altitude), e a Este o Retorto (970 metros 
de altitude), o Alto das Forcadas (1022 
metros de altitude) e o Reboredo (1019 
metros de altitude). Esta condição permite 
uma observação global dos terrenos.
O assentamento do Vidoeiro está localizado 
no ponto central dos terrenos, a 150 metros 
do Rio Beça, numa pequena encosta ligei-
ramente proeminente na Veiga do Cortiço, 
fi cando o ponto mais distante dos terrenos 
a 1700 metros. 

Será localizado, como se disse, na 
veiga do Cortiço, junto ao Vidoeiro, e cons-
tituído por 9 casais dispostos ao longo do 
arruamento.2 JCI

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 

Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p.96.

Implantado a 800 metros da aldeia do 
Cortiço e a dois quilómetros de Zebral e 
dos Arcos, o acesso ao assentamento é 
feito através de uma estrada de ligação à 
Estrada Nacional Braga-Chaves, junto ao 
Crasto, construída pela JCI.

Espera-se que esta estrada se 
prolongue para Zebral, Sarraquinhos e 
Pedrário até entroncar na estrada, já em 
construção, ligando Montalegre com 
Chaves pela zona fronteiriça.3 JCI

3 Idem, ibidem.

•201.  A escolha do sítio do assentamento do 

Núcleo do Vidoeiro.
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Escolha do sítio da Aldeia da Veiga

Os terrenos do núcleo da Veiga, a Norte 
de Montalegre, estão localizados ao longo 
das margens do Cávado, entre Lamas de 
Sendim e a cidade de Montalegre, esten-
dendo-se para Sudeste até Meixedo. No seu 
conjunto formam um triângulo na encosta 
entre o Cabeço de Lamas (1249 metros de 
altitude) e o monte Gavião (1375 metros de 
altitude) na Serra do Larouco.

 Para fi xação dos colonos criou-se um 
novo núcleo populacional, com 22 fogos1, 
denominado ‘’Aldeia da Veiga’’; na freguesia 
de Montalegre, na encosta Fecha, a cerca de 
2,5 Km. da sede de concelho, caminho para 
Padornelos.2 JCI

1 Só foram construídos edifícios de 20 casais.

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: III Parte – freguesias de 

Montalegre, Padornelos e Meixedo. Lisboa, JCI, 

1946. p.45.

O assentamento da Aldeia da Veiga 
está localizado 500 metros a Oeste do 
ponto central dos terrenos3, fi cando o 
ponto mais distante dos terrenos a 3000 
metros. 

O lugar escolhido, uma encosta 
voltada a Sudoeste, corresponde ao ponto 
mais elevado da parte Sul dos terrenos 
(980 metros de altitude), permitindo o 
domínio visual destes.

O sítio é também rigorosamente 
escolhido relativamente às povoações 
existentes, posicionando-se sensivelmente 
de forma equidistante, mantendo uma 
distância média de 2,3 quilómetros a 
quatro assentamentos4, fi cando a povo-
ação mais próxima, Padroso, a 1,9 km.
O acesso ao assentamento é feito por 
uma estrada, construída pela JCI, que liga 
Montalegre à Aldeia de Sendim.

3 O ponto central dos terrenos corresponde a 

uma área que não pertence ao núcleo.

4 1,9 km de Padroso, 2,3 km Montalegre e 

Padornelos e 2,7 km de Meixedo.

O eixo central da composição está alinhado 
com o ponto mais elevado a Nordeste, o 
Monte Pedregalho (1194 metros de altitude) 
a 2,5 quilómetros de distância, e orientado 
no sentido do vale do Rio Cávado, facto 
expressivamente sublinhado pela presença 
simétrica, relativamente ao eixo referido, 
do Monte do Facho (1280 metros de alti-
tude) 6,7 km a Sudoeste e do Monte do 
Rochão (1401 metros de altitude) 8,5 km a 
Oeste do assentamento.



DO ENGRANDECIMENTO DO LAR À INSCRIÇÃO NA PAISAGEM 345

•202.  A escolha do sítio do assentamento do 
Núcleo da Veiga de Montalegre.

2.2.1 A DISTÂNCIA ENQUANTO ESTRUTURADOR TERRITORIAL



346

Escolha do sítio do Lugar do Fontão

Os terrenos do núcleo do Fontão, a Sudeste 
de Creande, estendem-se, no sentido Noro-
este-Sudeste, entre o Rio Beça, a Aldeia de 
Cervos e o Monte da Rodeira, um conjunto 
de encostas e vales tendencialmente 
voltados a Oeste e Sudoeste, variando entre 
760 e 935 metros de altitude.

Constituir-se-á, como se afi rmou, 
junto à estrada Barracão-Chaves e a cerca 
de 500 metros do Alto do Fontão, ponto 
donde deriva a estrada das Minas de Beça; é 
formado por 7 casais dispostos ao longo dos 
arruamentos secundários.1 JCI

O assentamento do Fontão está localizado 
junto à Estrada Nacional Braga-Chaves, 
a Poente desta. O lugar escolhido situa-
-se entre o ponto central dos terrenos e 
o cruzamento da Estrada Nacional com a 
nova estrada para Beça, numa zona menos 
acentuada da encosta. 

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 
Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 
Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p.97.

 “O lugar de Fontão fi ca a cerca de 2 Km 
da Aldeia de Cervos, com 56 fogos, e a 
esta fi cará subordinado quanto à capela 
e escola.”2 A 1,5 quilómetros fi cará o novo 
lugar de Pinhal Novo. Beça fi ca a 3,3 km de 
Fontão, e Boticas e 3,7 km.

2 Idem. p.98.

•203.  A escolha do sítio do assentamento do 
Núcleo do Fontão.
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Escolha do sítio do Lugar de Pinhal 
Novo

Os terrenos do núcleo do Pinhal Novo, a 
Sul do Fontão, estão localizados entre o 
rio Beça, desde a Lavra de Beça e Vales, e 
a linha de festo entre o Alto do Fontão e 
o Alto da Serra, estendendo-se até Beça. 
São formados por um conjunto de encosta 
voltadas a Noroeste e dois vales, Vale Gies-
toso e Vales, variando, no seu conjunto, 
entre 750 e 860 metros de altitude.
Conhecemos três propostas para a locali-
zação do assentamento de Pinhal Novo. 
No plano inicial, de 1945 era escolhido um 
sítio na parte Sul dos terrenos, 800 metros 
a Nordeste de Beça. 

O aldeamento terá que ser construído 
em terreno de aptidão agrícola1 por motivo 
da localização, que parece ser a melhor 
satisfazendo a todos os requisitos neces-
sários, como orientação, abrigo dos ventos 
etc.2 As casas de habitação e anexos serão 
agrupadas em aldeamento, cuja superfície 
ocupada é de 2,50 hectares.3 Ficará situado, 
como se disse, na encosta oeste do Alto das 
Pias4, entre dois braços do caminho Alto do 
Fontão – Beça.5

1 Segundo a Carta de aptidão cultural da 

Freguesia de Cervos e Beça, os terrenos onde 

seria implantada a aldeia correspondiam a 

terrenos destinados à rotação B e D.

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 

Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p.76.

3 Idem.p.77.

4 Na cartografia elaborada pela JCI, como 

é o caso da Carta de aptidão Cultural da 

Freguesia de Cervos e Beça, o Alto das Pias 

aparece assinalado onde as Cartas Militares 

assinalam o Alto da Serra, ficando o Alto das 

Pias mais a Norte, próximo do Fontão.

5 Idem. p.99.

O espaço correspondia a uma encosta 
voltada a Noroeste, numa concavidade do 
início do vale Vales, que se encerra, prote-
gendo-se pelo arco da encosta de Nordeste 
até Noroeste, numa das zonas mais 
elevadas dos terrenos, a 845 metros de alti-
tude. Do ponto de vista da observação dos 
terrenos não se pode considerar um lugar 
muito estratégico dado alcançar apenas 
cerca de um terço destes. O seu posiciona-
mento num dos topos dos terrenos levanta 
também a questão da desigualdade nas 
distâncias a percorrer, fi cando o ponto mais 
distante a cerca de 2,5 km. De assinalar a 
proximidade a uma das duas grandes áreas 
de lameiro permanente.
Em 1951, quando o projecto do edifício 
do casal é alterado para um piso único, é 
acompanhado de uma proposta de assen-
tamento que organizava os 10 casais em 
três grupos de três a quatro casais ao longo 
da estrada Alto do Fontão – Beça6, à seme-
lhança dos assentamentos que estavam 
a ser construídos na Colónia Agrícola do 
Alvão. Os casais seriam implantados a Este 
da estrada, e coincidindo esta, em grande 
parte, com a linha de festo entre o Alto das 
Pias e o Alto da Serra, teriam uma grande 
amplitude visual, mas também problemas 
de abrigo dos ventos. A organização em 
três grupos traria vantagens na redução das 
distâncias entre as habitações e os terrenos 
de cultivo.

6 “O presente projecto destina-se ao casal a 

construir no núcleo do Pinhal Novo, em locais 

ao longo da Estrada de ligação da EN. N.º 103 

à aldeia de Beça. Na sua localização serão 

escolhidos os terrenos que melhores condi-

ções oferecem para a sua implantação.” in 

CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do casal 

a construir no Núcleo de Colonização do Pinhal 

Novo: memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1951. p.1.

O assentamento foi construído junto à 
estrada Alto do Fontão – Beça, a Poente, 
no ponto em que esta se aproxima mais do 
centro do conjunto dos terrenos, fi cando os 
dois pontos mais distantes (Noroeste e Sul) 
a cerca de 1700 metros de distância. Corres-
pondendo ao cruzamento entre a linha de 
festo que se desenvolve no sentido Norte-
-Sul, entre o Alto das Pias e o Alto da Serra, 
e a linha de festo que se desenvolve no 
sentido Sudeste Noroeste, da encosta entre 
os vales Giestoso e Vales, é possível a partir 
do assentamento observar quase a totali-
dade dos terrenos, quer pela grande ampli-
tude visual, quer pela sua abrangência.
O assentamento de Pinhal Novo fi ca equi-
distante de Beça e Fontão, a 1,5 km. 
“Pinhal Novo, com 10 casais, fi cará situado 
a cerca de 1.300 metros de Beça, sede 
de freguesia de que dependerá quanto à 
capela e escola.”7 

7 JCI. Op. cit. p.99.

•204.   A escolha do sítio do assentamento do 

Núcleo do Pinhal Novo.
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Núcleo I

O núcleo I, com uma área de 92,90 hectares 
(23,90 com aptidão agrícola e 69,00 de 
aptidão fl orestal)1, localiza-se nas fregue-
sias de Afonsim e Soutelo de Aguiar, a 
Norte da barragem, numa zona plana. O rio 
Torno e um caminho existente atravessam 
centralmente os terrenos no sentido Norte-
-Sul, estruturando-os.
Um espaço no centro dos terrenos, a 915 
metros de altitude, junto ao caminho e 
envolvido por uma zona rochosa foi o esco-
lhido para o assentamento. 

Núcleo II

O núcleo II, com uma área de 83,4 hectares 
(26,0 com aptidão agrícola e 57,4 de 
aptidão fl orestal)2, localiza-se nas fregue-
sias de Lixa do Alvão e Soutelo de Aguiar, 
entre a Estrada Nacional 206 e a barragem. 
Os terrenos, numa zona plana, são atraves-
sados pelo rio Torno e uma ribeira e lade-
ados a Este pelo caminho existente que 
parte da estrada Nacional para Norte. Para 
o assentamento foi escolhido um espaço a 
Este dos terrenos, a 904 metros de altitude, 
no cruzamento do caminho atrás referido 
com o antigo caminho para Vila Pouca de 
Aguiar, no sopé de uma pequena elevação 
– Outeiro Basto. 

Núcleo III

O núcleo III, com uma área de 107 hectares 
(35,5 com aptidão agrícola e 71,5 de aptidão 
fl orestal)3, localiza-se nas freguesias de 
Lixa do Alvão e Soutelo de Aguiar, a Sul 
da Estrada Nacional 206 e a Este do aglo-
merado de Paredes do Alvão. Os terrenos, 
numa zona plana, são atravessados pelo rio 
Torno e ladeados a Sudeste pelo caminho 
existente que parte da Estrada Nacional 
206, próximo de Paredes do Alvão, para 
Povoação e Gouvães da Serra. 
Para o assentamento foi escolhido um 

1 JCI. Projecto de colonização do Planalto do 

Alvão. Lisboa, JCI, 1948. p.42.

2 Idem. p.54.

3 Idem. p.63.

espaço a Sudeste dos terrenos, no sopé do 
Alto do Porto da Lage, a meio da extensão 
do troço, delimitado pelo terreno, do 
caminho acima referido. 

Núcleo IV

O núcleo IV, com uma área de 76,0 hectares 
(16,3 com aptidão agrícola e 59,2 de aptidão 
fl orestal)4, localiza-se nas freguesias de 
Telões, Lixa do Alvão e Soutelo de Aguiar, 
em torno do Cabeço da Relva, acompa-
nhando a margem esquerda do rio Torno e 
direita da Ribeira do Cabouço.
Os terrenos, num pequeno vale, são lade-
ados a Este pelo caminho existente que 
parte da Estrada Nacional 206, próximo 
de Paredes do Alvão, e que no centro dos 
terrenos bifurca para Povoação e Castelo, 
e atravessados por um caminho que parte 
da Estrada Nacional 206 a Oeste de Carra-
zedo do Alvão e acompanha a margem 
direita do rio Torno até ao caminho acima 
referido. O assentamento dos dois casais 
que constituem este núcleo fi ca próximo 
desses cruzamentos, e consequentemente 
do centro dos terrenos. 

Núcleo V

O núcleo V, com uma área de 91,8 hectares 
(34,8 com aptidão agrícola e 57 de aptidão 
florestal)5, localiza-se na freguesia da 
Lixa do Alvão, estendendo-se no sentido 
Norte-Sul ao longo da Ribeira do Bóco. Os 
terrenos são atravessados pela Estrada 
Nacional 206, fi cando cerca de um terço 
destes a Norte e os restantes dois terços 
a Sul da referida estrada. O assentamento 
fi ca a Norte da estrada Nacional, junto a 
um caminho existente, a 905 metros de 
altitude. 

Núcleo VI

O núcleo VI, com uma área de 34 hectares 
(8,2 com aptidão agrícola e 15,8 de aptidão 
fl orestal)6, localiza-se nas freguesias da 

4 Idem. p.72.

5 Idem. p.80

6 Idem. p.88.

Lixa do Alvão e Santa Marta da Montanha, 
na margem direita do rio Torno, a nascente 
da ribeira do Bóco. Os terrenos estendem-
-se numa pequena encosta voltada a Sudo-
este onde o caminho que parte da Estrada 
Nacional 206 a Oeste de Carrazedo do 
Alvão e acompanha a margem direita do 
rio Torno, bifurca para Lixa do Alvão. Esta 
bifurcação, a 877 metros de altitude, foi o 
local escolhido para o assentamento dos 
dois casais que constituem o núcleo. 

Núcleo VII

O núcleo VII, com uma área de 131 hectares 
(51,4 com aptidão agrícola e 99,6 de aptidão 
fl orestal)7, localiza-se nas freguesias da 
Lixa do Alvão e Santa Marta da Montanha, 
e estende-se ao longo das margens do rio 
Torno, desde a ribeira do Bóco até à Baixa 
do Torgo. Os terrenos são atravessados 
pela Estrada Nacional 206, fi cando cerca 
de um terço destes a Norte e os restantes 
dois terços a Sul da referida estrada, e por 
um caminho que parte do Alto do Corujo, 
cruza a Estrada Nacional 206, bifurca para 
Gouvães da Serra e para a Lixa do Alvão, e 
termina junto do Ribeiro do Cabouço. 

O desenho que acompanha o “Casal tipo 
para os núcleos do Planalto do Alvão”8 
e que localiza cada um dos núcleos, no 
núcleo VII indica na legenda “3 + 3 casais”, 
e assinala dois assentamentos. Dos seis 
casais previstos foram apenas construídos 
cinco9 num único assentamento. 

O espaço a Norte do cruzamento do 
caminho existente com a estrada Nacional 
206, no sopé da encosta do Alto da Cata-
rina foi o escolhido para o assentamento.

7 Idem. p.97.

8 Idem, ibidem.

9 Segundo um documento síntese sobre a 

organização e obra da JCI, foram projectados 

25 casais para a Colónia Agrícola do Alvão, e 

ocupados apenas 24, dado que um dos casais 

foi distribuído a um dos colonos com família 

mais numerosa. 

 JCI. JCI: síntese da sua organização e obra. 

Lisboa, JCI, 1973. p.68.

Escolha do sítio dos assentamentos da 
CA do Alvão
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•205.   A escolha do sítio dos assentamentos da 
CA do Alvão

2.2.1 A DISTÂNCIA ENQUANTO ESTRUTURADOR TERRITORIAL
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•206.  Arruamentos e implantação dos 
casais na CA de Martim Rei - Sabugal
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Equacionada a necessidade de projectar o conjunto dos casais, em detrimento 
da mera consideração de um somatório de unidades independentes, coloca-se o 
problema do seu desenho. A ausência de modelos contemporâneos para a escala de 
assentamentos pretendida1, e também determinada pela estruturação territorial em 
torno das bolsas de terrenos a colonizar (entre nove a cinquenta casais), – a escala 
da aldeia e do lugar –, obriga ao desenvolvimento de um modelo para os novos assen-
tamentos da JCI. O processo, que considerámos constituir um dos aspectos mais 
interessantes da obra da JCI nas colónias agrícolas, adquire especial densidade pelo 
modo como defi ne um sistema que, garantindo uma economia de meios, explora 
o cruzamento de escalas – intervindo no desenho do território à casa –, recorre a 
dispositivos de implantação não só decorrentes da leitura da génese dos assenta-
mentos portugueses na sua relação com a topografi a e condição dos lugares, como 
da estrutura de assentamentos agrícolas ancestrais Europeus, e incorpora temas de 
composição dos modelos de cidade desenvolvidos no fi nal do século XIX – “Garden 
Cities” e “Beautiful City”. 

O arruamento enquanto elemento estruturador
Se na primeira experiência de projecto de raiz da JCI, a CA de Martim Rei, o 

conjunto de estradas2, sem uma estrutura inteligível, e sem uma relação directa com 
os edifícios dos casais, não contribui para a construção de uma forma apreensível do 
conjunto [•206], nos projectos posteriores, a via adquire uma nova condição. Para 

1 Em Itália as três escalas de sistematização do território – casais dispersos, “borgos” e as cidades – 

não colocavam a questão do desenho da aldeia, já que os “borgos”, à semelhança dos “pueblos”, em 

Espanha, se aproximam mais, quer em dimensão (ainda que esta dependa da região geográfica em que 

se encontra), quer do seu programa, das vilas Portuguesas.

2 O termo estrada é o utilizado em todos os documentos referentes à Colónia Agrícola de Martim Rei.

2.2.2 
O arruamento, os espaços centrais, 
a “aldeia jardim” e o problema da “monotonia”
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•207.   Arruamentos e implantação dos 

casais no núcleo de Faias da CA de 

Pegões
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compreender a sua nova condição interessa relembrar o contexto da construção dos 
assentamentos da JCI, em que se estabeleciam dois tipos de encargos: encargos rein-
tegráveis pagos pelos colonos através de um empréstimo em 30 anos (incluíam o 
custo dos terrenos, construções dos casais, obras de rega, gado e alfaias 3), e encargos 
não reembolsáveis “[…] que, interessando à economia da região ou aos novos alde-
amentos, devem constituir encargo do Estado ou dos corpos administrativos”4 
(estradas, arruamentos, miradouros, abastecimento e distribuição de água, edifícios 
sociais e arroteia dos terrenos agrícolas).

A estratégia de colonização dos baldios do Estado corresponde, na maioria 
dos casos, à construção de assentamentos em lugares inóspitos, onde a construção 
da estrada de acesso, para viabilizar toda a operação, constitui uma necessidade 
premente e corresponde a um investimento signifi cativo por parte do Estado. Espe-
cialmente nos assentamentos de menor dimensão (sete a dez casais), o investimento 
Estatal quer na via de acesso, quer no aldeamento seria difícil de justifi car no contexto 
estrito da Colónia Agrícola, razão pela qual é recorrentemente referida a mais valia 
da construção da estrada para toda a região5.

Mas, se a estrada de acesso ao assentamento é facilmente justifi cada no 
contexto regional, o investimento nas infra-estruturas do assentamento em si seria 
mais questionável. Se os assentamentos dispersos, como é exemplo o núcleo das 
Faias na CA de Pegões, se podem estruturar directamente a partir da estrada [•207], 
tal não se verifi ca nos assentamentos concentrados, facto que leva a que na operação 
de construção dos mesmos, em especial na CA do Barroso, os seus arruamentos sejam 
frequentemente incluídos na própria obra da estrada.

Para acesso ao lugar do Vidoeiro, a construir, projectou-se uma estrada com 
o desenvolvimento de 2.225,15 m. (incluindo 393,90 m. para arruamento) 
que, saindo da E.N. n.º. 4 – 1ª passa muito próximo da povoação do Cortiço 
e termina, por agora, naquele aldeamento. 
Aldeamento – Será localizado, como se disse, na Veiga do Cortiço, junto ao 
Vidoeiro, e constituído por 9 casais dispostos ao longo do arruamento. 6 JCI

3 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.47.

4 Idem. p.57.

5 “A estrada projectada, uma vez que se torne satisfatoriamente transitável o caminho aluído, encurta o 

percurso de Braga a Montalegre em quatro quilómetros.”
 
In JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.57. 

 “A região que se prolonga para nascente do núcleo de Sepêda, encontra-se isolada e sem acesso por via 

que permita o trânsito de veículos automóveis […]. Prevê-se, portanto, já neste projecto, a abertura dos 

dois […] troços dessa estrada até ao lugar do novo aldeamento […].” In JCI. Projecto de colonização dos 

baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.63.

 “A estrada agora projectada […] Fica ligando à sede de concelho três povoações e três veigas incultas 

que vão transformar-se em campos produtivos. Servirá também de ponto de partida de estradas flores-

tais para a zona do Larouco.” In JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: III Parte 

– freguesias de Montalegre, Padornelos e Meixedo. Lisboa, JCI, 1946. p.44.

6 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Lisboa, JCI, 1945. p.96.
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•208.  Arruamento e implantação dos casais no 

assentamento de S. Mateus, CA do Barroso.

•209.   Arruamento e implantação dos casais no 

assentamento da Aldeia Nova do Barroso, CA 

do Barroso.

•210.   Arruamento e implantação dos casais no 

assentamento do Fontão, CA do Barroso.

•211.   Arruamento e implantação dos casais no 

assentamento da Aldeia da Aldeia da Veiga, CA 

do Barroso.

•212.  Arruamento e implantação dos casais no 

assentamento do Vidoeiro, CA do Barroso.
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Esta associação de continuidade entre a estrada territorial e o arruamento deter-
mina uma das suas particularidades – o seu sentido linear contínuo. Sentido que 
introduz uma continuidade de movimento, inclusive, nalguns casos, para viabilizar 
uma subtil inversão do sentido de marcha, e propõe um deambular contínuo, quer 
pela paisagem – tema de projecto neste período recorrentemente valorizado –, quer 
pelo assentamento que de forma igualmente contínua nela se integra. [•208 •212]

 […] as construções estão dispostas em círculo à volta de um arruamento 
também circular com 70 metros de raio sofrendo antes de entrar no vale 
uma infl exão até ao centro com o fi m de o atravessar e ligar à estrada que se 
projectou.7 JCI

Este sentido de movimento relaciona-se com um sentido de estruturação dos 
assentamentos baseado no arruamento, em detrimento de, por hipótese, uma ideia 
de grelha. [•211 •210]

As variações de desenho da linha do arruamento permitem, mantendo a sua 
legibilidade e essencialidade, não só uma fl exibilidade de adaptação aos diversos 
contextos – povoamento disperso e concentrado – como a diversas dimensões 
do assentamento. Nas regiões de povoamento concentrado, os assentamentos 
menores, são implantados nos remates das estradas ou em estruturas tangentes a 
estas. São formados a partir de movimentos impressos às vias de forma a fi xar um 
espaço central em torno do qual se organiza o assentamento, como veremos adiante. 
Os assentamentos de maior dimensão e diversidade programática, apesar de implan-
tados nos cruzamentos ou entroncamentos das estradas regionais com a Estrada 
Nacional, são também estruturados a partir do princípio do arruamento. Mesmo no 
caso do assentamento da Aldeia Nova do Barroso, que numa observação rápida pode 
parecer contrariar este princípio, a descrição do assentamento, no Projecto de Colo-
nização, é a este respeito reveladora, e de algum modo aproxima-se do sentido de 
“fuso” referido por Luísa Trindade8. [•209]

Os edifícios estão situados em dois grupos de duas fi las a um e outro lado do 
arruamento principal sendo o conjunto cercado por duas ruas e interceptado 
perpendicularmente por outras duas.9 JCI

Clarifi cada a relação entre a escala de desenho do assentamento e a escala de 
desenho do território interessa compreender o cruzamento, no sistema, com a escala 
de desenho da parcela e da casa. Cruzamento que passa pelo estabelecimento de 
um princípio de implantação do edifício do casal relativamente ao arruamento que 

7 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento no 

Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.1.

8 “Desta tipologia de crescimento, em que um eixo territorial assume o comando, resulta frequentemente 

a conhecida forma de fuso […]” in TRINDADE, Luísa. Urbanismo na composição de Portugal. Coimbra, 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2010. [Tese de Doutoramento em História da Arte]. 

p.476. 

9 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento no 

Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.1-2.
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apesar de participar no seu desenho, mantém, no entanto, a sua independência, e 
consequentemente a autonomia da unidade familiar.

O casal enquanto unidade colonizadora ou a construção de um 
princípio de implantação individual dos casais

O projecto para a Aldeia Nova do Barroso defi ne um conjunto de novas premissas 
que iniciam o estabelecer de um princípio de implantação dos casais que será conso-
lidado, no período entre 1943 e 1954, nos projectos para as Colónias Agrícolas do 
Barroso, Pegões, Alvão e Gafanha. Princípio legível tanto nos assentamentos concen-
trados como nos dispersos, e a partir do qual nos parece possível estabelecer relações 
com os assentamentos projectados no início da década de 1950 para o Colonato de 
Cela em Angola.

Partindo o Projecto de Colonização da observação das condições dos assenta-
mentos existentes na região, e apesar de estabelecer alguns critérios daí decorrentes 
– como seja a opção por um povoamento concentrado em “aldeamentos” –, no que 
respeita à implantação dos casais a opção pela casa unifamiliar isolada constitui 
uma clara ruptura que expressa a vontade de introduzir novos valores aos colonos, 
vincando a separação entre a vida familiar e colectiva, e estabelecer novos padrões 
de salubridade. 

Apesar de, à semelhança das “povoações de Trás-os-Montes”, nos assenta-
mentos propostos para o Barroso, seja “sempre possível saber onde começa e acaba 
a povoação”10, o sentido comunitário é contrariado, quer pela passagem de equipa-
mentos – como o forno – de uso colectivo para a esfera individual, quer pela defi -
nição de uma distância de afastamento entre casais que remete para o sentido de 
valorização da unidade familiar dos “lugares de casas esparsas” do Minho descritos 
por Orlando Ribeiro:

Entre as habitações, ainda as que estão mais próximas, é vulgar inter-
calarem-se leiras de cultivo, hortas, campos de milho, algumas árvores 
e lameiros. As casas não pegam umas com as outras, antes dão para as 
propriedades das famílias que as habitam. De tal modo que é difícil dizer 
onde começa e acaba uma povoação […]. A unidade é a família, e a proximi-
dade não implica, por força, qualquer organização social e económica que se 
lhe sobreponha.11 Orlando Ribeiro

10 “As povoações de Trás-os-Montes, que contam para cima de 100 pessoas, são, no geral, arruadas, 

compactas […]. Entre as habitações, que se pegam umas com as outras pelas paredes laterias, não há 

senão ruas e largos, às vezes quintais, quase nunca culturas ou arvoredos, que se dispõem à volta, no 

campo, em lugar perfeitamente distinto, de maneira que é sempre possível saber onde começa e acaba 

a povoação. […] a esta forma de povoamento corresponde certa organização social e económica que 

agrupa os vizinhos numa certa comunidade […]”. RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão do povo-

amento rural” [1939]. Opúsculos Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1991. p. 302.

11 Idem. p. 301-304.
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A proposta de implantação do edifício no centro das parcelas, e da arborização 
densa quer das ruas quer dos limites das parcelas, ainda que justifi cada apenas pela 
necessidade de reduzir “consideravelmente o perigo de incêndio, com a vantagem 
de dar ao conjunto aspecto geral de aldeia jardim, em vez de simples amontoado de 
casas sem expressão e sem graça” 12, constitui um dispositivo que permite fl exibili-
dade e independência na implantação do casal relativamente ao arruamento13 – em 
especial na sua orientação solar, supostamente não fazendo depender o desenho do 
arruamento da presença dos edifícios e vice-versa. [•213]

O texto de referência ao desenho do assentamento no Projecto de colonização 
do Barroso é claro ao identifi car as premissas e o princípio de implantação dos casais. 
Parte da consideração da igualdade de todos os casais para defi nir como premissa 
fundamental a disposição de todos com a mesma orientação solar. 

Na arrumação e disposição das habitações, como todas elas são iguais, 
houve que dispô-las com a mesma orientação – ponto de capital impor-
tância. 14 JCI

O modo como o lote é desenhado, com o edifício no centro, orientado apenas 
segundo premissas solares, indiferente à forma do lote e a qualquer relação entre 
a frente deste e o alpendre de acesso ao casal revela, por um lado, uma certa inde-
pendência entre o desenvolvimento de cada escala de projecto, e, por outro, que o 
seu dimensionamento parece decorrer mais do estabelecimento de distâncias, sejam 
elas de segurança, salubridade, higiene ou privacidade, do que da existência de um 
programa para estes espaços, sejam eles de acesso, representação, horta, pomar, etc. 
No entanto, ainda que com programa indeterminado, o espaço resultante da estra-
tégia de independência entre a geometria de implantação do edifício e a geometria do 
lote pode ser entendido como um dispositivo que introduz uma maior diversifi cação 
nos espaços da parcela, ultrapassando a dicotomia entre frente e traseiras.

A independência de implantação entre edifício e arruamento não signifi ca que 
a implantação dos casais não seja cuidadosamente estudada do ponto de vista da 

12 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.59.

13 Este dispositivo é também defendido por Fernando Perfeito de Magalhães no artigo “A Nossa Casa”*, em 

1936, e no seu livro “A habitação”, em 1938. O livro integrava a documentação da JCI disponível na biblio-

teca da DGADR, em 2012, encadernado com a referência da JCI na lombada, o que nos leva a pensar que 

pertenceria à biblioteca da JCI.

 * MAGALHAES, Fernando Perfeito de. “A Nossa Casa” in Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificação 

(Reunidas). N.º 13-14 da 3ª Série do Ano XXIX, Abril-Maio de 1936. p.9-11.

 “A posição ou orientação ideal seria aquela em que todas as fachadas do edifício pudessem receber 

a acção benéfica dos raios solares obtém-se, na nossa latitude, fazendo coincidir as bissectrizes dos 

ângulos dos cunhais com a linha Norte-Sul ou Este-Oeste. É facto que as posturas municipais das nossas 

cidades e vilas obrigam a construir os prédios em determinados alinhamentos geralmente em desacordo 

com tal orientação. No entanto, o proprietário cônscio da capital importância que tem o conforto da 

habitação poderá remover esta dificuldade afastando a construção para o interior do terreno e dando-

-lhe a disposição que manda a boa higiene; por outro lado, satisfará a exigência camarária por meio 

de muro, grade ou sebe, e o intervalo será ajardinado ou arborizado […].” In MAGALHAES, Fernando 

Perfeito de. A habitação. Lisboa, Livraria Bertrand, 1938. p.11.

14 JCI. Ibidem. p.58.

o volume do edifício do casal
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imagem obtida através dos percursos ao longo dos arruamentos. [•214]

[…] Notemos contudo que a disposição oblíqua das casas em relação à 
direcção das ruas não ofende a arquitectura nem prejudica a estética; antes 
pelo contrário as favorece, pois, conforme o parecer dos cultos e sabedores 
críticos de arte, assim se consegue obter os mais pitorescos e movimentados 
efeitos cenográfi cos, e de perspectiva. É fácil conceber que assim seja, pois 
basta pensar que quem percorra as ruas […] irá observando cada edifício 
sempre sob aspectos diferentes.15 José de Sousa Nunes

De conjunto de volumes em torno de um pátio, o edifício do casal passa a ser 
projectado enquanto objecto, volume único que concentra em si a habitação e as 
dependências agrícolas. Não expressando exteriormente os dois programas, a 
dimensão da casa é manipulada, engrandecida. Operação que revela quer a vontade 
de se construir uma nova imagem para o casal, quer um sentido de representação 
perante um observador externo. [•221 •304]

Para evitar o que considera suceder nalguns aglomerados, em que se verifi ca uma 
“monotonia” decorrente da repetição de um mesmo edifício – subentendendo-se que 
se refere à formação de um plano único, paralelo à via –, propõe-se a implantação 
dos casais formando um ângulo agudo com a via, privilegiando a sua observação de 
escorço. 

Procurou-se formar um conjunto agradável com linhas de grandes perspec-
tivas e de molde a que as silhuetas das habitações se recortem umas sobre 
as outras com claros e escuros, evitando, assim, a monotonia que se verifi ca 
nalguns aglomerados. 16

Para além das questões plásticas interessa sublinhar que a utilização deste 
ângulo permite, por um lado, sublinhar o sentido individual de cada casal17, e por 
outro, introduzir uma melhoria das condições de controlo visual da via a partir do 
interior do edifício. 

Este será o princípio de implantação comum a todos os assentamentos desen-
volvidos até cerca de 1954, ainda que ao longo do tempo se verifi quem ligeiros ajustes 
suscitados por novas atenções a outros temas e resposta a circunstâncias específi cas 
da localização dos assentamentos. A leitura desses ajustes decorre, na maioria dos 
casos, da observação dos factores que levam à existência de excepções relativas à 
implantação dos casais segundo a orientação solar optimizada.

No conjunto de projectos desenvolvidos para a CA do Barroso neste segundo 

15 NUNES, José de Sousa [Engenheiro Civil]. “Bairro de Torres Vedras (Da companhia dos Caminhos de 

Ferro Portugueses)” in Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificação (Reunidas). N.º 1 da 3ª Série do Ano 

XXVIII, Abril de 1936. p.9-11.

16 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.58.

17 O arquitecto Nuno Teotónio Pereira utiliza uma estratégia semelhante, no edifício do Conjunto de Casas 

de Renda Económica de Barcelos, em 1958, para sublinhar a individualidade de cada uma das habitações, 

estratégia que é também vincada pela presença das escadas individuais para os pisos superiores.

o controlo visual da rua a partir da 
habitação

•214.   Bairro Operário da Companhia 

dos Caminhos de Ferro Portugueses 

em Torres Vedras, 1935.

•213.   Página do livro “A habitação” 

de Fernando Perfeito de. Magalhães, 

1938, presente na biblioteca da JCI.
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momento, a prevalência da premissa da orientação solar do casal – para a qual 
contribui o grande plano de cobertura em colmo, idealmente voltado a Sudoeste 
– está bem patente, sendo constante em todos os casais de cada assentamento, à 
excepção da Aldeia Nova do Barroso, e prevalece sobre qualquer questão, como se 
verifi ca na falta de relação entre a entrada do edifício do casal e a via que o serve. 
[•215 a •218]

Na Aldeia Nova do Barroso, apesar do eixo longitudinal de todos os edifícios dos 
casais seguirem a mesma orientação, a planta de metade dos casais é, em relação aos 
anteriores, simétrica segundo o seu eixo transversal. [•219]

A única consequência prática desta variação corresponde à aproximação do 
topo do edifício onde se localiza a habitação, e consequentemente do volume do 
forno e chaminé que a revelam, relativamente à rua. O intuito desta variação pode 
residir tanto na procura de garantia do controlo visual da rua a partir da habitação 
– argumento que nos parece mais pertinente-, como de evidenciar a presença da 
chaminé perante a rua, em detrimento da fachada lateral dos anexos agrícolas, para 
onde se abre a nitreira coberta. [•220 •221]

No projecto do assentamento do núcleo de Faias, na CA de Pegões, cujo projecto 
não está datado e a construção decorreu entre 1948 e 1949, o princípio de implan-
tação mantém-se, mas passa a existir uma preocupação clara em relacionar directa-
mente a entrada do edifício com a via de acesso, como se depreende, num conjunto 
de casais, em que existe uma excepção relativamente à orientação solar. Esta preocu-
pação é expressa também no desenho do casal, ao contrário do Casal tipo do Barroso, 
onde a entrada da habitação e dependências agrícolas se fazia através do mesmo 
espaço de “alpendre”18 sem grande ênfase, o “Projecto de casal para a Herdade de 
Pegões” propõe um alpendre de entrada para a habitação – um espaço de fresco com 
banco e fl oreira-, independente da entrada de carros para o coberto das dependências 
agrícolas. O desenho do alçado frontal, quer com a presença destas duas entradas, 
rematadas em arco, quer com a presença da chaminé e forno, concentra em si todos 
os elementos expressivos do edifício, contrastando claramente com a secura dos 
restantes. [•222 •224]

Rompendo com a orientação solar aconselhada, mas não com o princípio de 
implantação de escorço relativamente à via, também neste núcleo surge a primeira 
experiência de implantação dos casais em função do desenho do espaço público. Num 
dos espaços de remate dos arruamentos, quatro casais são implantados em simetria 
relativamente ao eixo do espaço central. [•223]

18 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do casal tipo do Barroso. 

Lisboa, JCI, 1943. p.1.

a relação entre a entrada do 
edifício do casal e a via
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•215.   Implantação dos casais na 

Aldeia de Creande -CA Barroso. 

•216.  Implantação dos casais em S. 

Mateus - CA Barroso. 

Relação entre a entrada do casal (as-

sinalada com seta vermelha) e a via 

de acesso. A parte da habitação está 

manchada a vermelho. No esquema 

ao lado mostra-se o desvio relativa-

mente à orientação solar do casal 

indicada no projecto.
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•217.   Implantação dos casais na Aldeia 

da Veiga - CA Barroso. 

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”

•218.   Implantação dos casais no Vido-

eiro - CA Barroso. 

Apesar da direcção corresponder 

sensivelmente à orientação indicada 

no projecto do casal, a planta é simé-

trica em relação a esta. Parece-nos 

que esta alteração se pode justificar 

por duas razões: optimizar o controlo 

visual da rua a partir do interior da ha-

bitação (existem vãos nas três facha-

das da parte da habitação); garantir a 

presença dos volumes das chaminés 

na primeira imagem de quem chega 

à aldeia.

Relação entre a entrada do casal (as-

sinalada com seta vermelha) e a via 

de acesso. A parte da habitação está 

manchada a vermelho. No esquema 

ao lado mostra-se o desvio relativa-

mente à orientação solar do casal 

indicada no projecto.
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•219.   Aldeia Nova do Barroso. CA 

Barroso. 

Apesar de todos os casais serem 

implantados com a mesma direcção, 

que corresponde sensivelmente à 

indicada no projecto do casal, em 

metade dos casais a planta é simétri-

ca. Parece-nos que esta alteração se 

pode justificar por duas razões: opti-

mizar o controlo visual da rua a partir 

do interior da habitação (existem 

vãos nas três fachadas da parte da 

habitação); evidenciar a presença 

da chaminé perante a rua, em detri-

mento da fachada lateral dos anexos 

agrícolas, para onde se abre a nitreira 

coberta.

Relação entre a entrada do casal (as-

sinalada com seta vermelha) e a via 

de acesso. A parte da habitação está 

manchada a vermelho. No esquema 

ao lado mostra-se o desvio relativa-

mente à orientação solar do casal 

indicada no projecto.
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•220.   Simulação do assentamento da 

Aldeia Nova do Barroso com difeentes 

premissas.

Todos os casais implantados utili-

zando a mesma planta, no intuito de 

compreender a razão da opção pela 

utilização de plantas simétricas. 

Nesta hipótese compreende-se a 

redução da abrangência de controlo 

visual, a partir do interior da habita-

ção, das ruas a Nordeste, assim como 

o destaque, nestas ruas, da presença 

do alçado para onde se abre a nitreira.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”

•221.   Alçados e perspectivas do edifí-

cio do casal, em evidência a partir da 

via, na Aldeia Nova do Barroso.
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•223.  Excerto da planta do núcleo de 

Faias – CA Pegões. 

Nos casais implantados no remate 

do arruamento, a orientação solar 

aconselhada para o edifício não é 

considerada, tendo-se optado por um 

desenho simétrico do conjunto dos 

quatro casais.

•222.  Casais no núcleo das Faias, CA 

Pegões. [Mário Novais FCG]
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•224.   Excerto da planta do núcleo de 

Faias – CA Pegões. 

Nos casais junto da estrada a Norte, a 

planta é simétrica segundo o seu eixo 

longitudinal, garantindo a relação 

directa entre a entrada do edifício e 

a via.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”

Relação entre a entrada do casal (as-

sinalada com seta vermelha) e a via 

de acesso. A parte da habitação está 

manchada a vermelho. 
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Os novos programas
No primeiro momento que circunscrevemos no processo de construção das coló-

nias agrícolas da JCI, o programa dos assentamentos correspondia apenas aos casais 
agrícolas e a estruturas de assistência técnica. Neste segundo momento o programa 
passa a incluir estruturas de assistência médica, social, educacional e religiosa. Os 
edifícios correspondentes a estes novos programas, quer nas colónias já construídas 
no primeiro momento, quer nos projectos agora desenvolvidos, são implantados em 
pontos estratégicos que permitem hierarquizar e dar legibilidade aos assentamentos.

Na CA de Martim Rei os novos equipamentos – escola e capela – implantam-se 
no cruzamento da Estrada Nacional com as estradas de penetração da Colónia, cons-
tituindo uma espécie de “porta” da colónia que confere um mínimo de legibilidade 
à sua presença [•225]. Estes dois edifícios são os únicos projectados de raiz neste 
período. A capela é desenhada, ainda, e à semelhança dos casais, por um engenheiro 
civil – Engenheiro Dâmaso Constantino – [•229], enquanto para a escola, tal como no 
projecto para a Aldeia Nova do Barroso, se prevê a construção de um dos projectos-
-tipo regionalizados desenhados pelo arquitecto Rogério de Azevedo – a escola tipo 
rural de uma sala – [•231]. Quer na CA de Martim Rei, quer na CA dos Milagres, o 
posto médico é instalado em edifícios já existentes. [•227 •235]

A construção destes equipamentos, apesar de embora próximos, são enten-
didos como elementos independentes. Os espaços públicos por eles gerados – adros 
–, constituem elementos que evidenciam a autonomia dos edifícios e os circuns-
crevem, sem possuírem um sentido de agregação ou relacionamento entre edifícios.

[A] localização da igreja era determinante e geradora de um espaço público 
específi co e principal: o adro.19 Madalena Pinto da Silva

No caso das colónias agrícolas esta polarização pode ser encontrada tanto em 
torno da capela, como dos edifícios de assistência.

Cumprindo a missão da assistência religiosa à colónia, existem ainda espaços 
públicos de utilização mais efémera associados a percursos processionais de sacrali-
zação do espaço, assinalados pela presença de Cruzeiros ou Alminhas. O espaço do 
cruzeiro da CA de Martim Rei, projectado do ponto mais elevado da Colónia e permi-
tindo o seu domínio visual e a contemplação da paisagem, à semelhança dos espaços 
dos miradouros, como veremos adiante, constitui um dispositivo que permite intro-
duzir alguma legibilidade no espaço da colónia e constituir um elemento de coesão 
da comunidade. [•233 •234]

A consideração destes novos programas nos projectos dos assentamentos desen-
volvidos neste período coloca várias questões, com consequências claras no desenho 
dos assentamentos. Desde logo, a determinação do número de equipamentos a 
construir, e da sua localização, estabelece uma hierarquia entre assentamentos, que 

19 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contempo-

rânea. Porto, Faup, 2009. [Dissertação de Doutoramento em arquitectura]. p.245.

assistência médico-social, 
educacional e religiosa
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passam a funcionar num sistema de núcleo central e satélites, como vimos no subca-
pítulo 2.2.1. Nos núcleos centrais, onde se localizam os equipamentos, equacionam-se 
diferentes condições de “urbanidade”.

A diferenciação entre uma condição rural ou urbana constitui um tema polémico 
neste contexto. Na época em que se constituiu a Junta e se começaram a projectar as 
Colónias Agrícolas, em 1939, Orlando Ribeiro escrevia sobre a distinção entre povo-
amento rural e povoamento urbano20, alertava para a difi culdade de estabelecer a 
distinção a partir do número de habitantes – já que o limite “geralmente” considerado 
de 2000 habitantes, varia consoante as regiões –, e propunha o critério de diferen-
ciação a partir da actividade económica dos habitantes21. Se quisermos debater os 
assentamentos da JCI sob a sua condição rural ou urbana, a questão do número de 
habitantes não será pertinente, já que nenhum deles chega a dois mil habitantes. O 
ponto de vista da diversidade das actividades económicas, analisado de forma estrita 
também não permite qualquer diferenciação, contudo verifi ca-se que nos assenta-
mentos onde a população residente não se restringe apenas a colonos – como sucede 
nos assentamentos de menor dimensão –, e incluí os técnicos que prestam assistência 
técnica, social, educacional, médica e religiosa, há uma diferenciação no sentido de 
organização espacial dos conjuntos, assim como nas suas infra-estruturas. A Aldeia 
Nova do Barroso, com a presença de seis casas destinadas a outra população que 
não colonos e de dois edifícios públicos22 para além da escola e da capela [•238], e 
a aldeia de Creande com edifício de assistência-técnica, médica e social [•239], são 
disso exemplos. Do ponto de vista das infra-estruturas será de assinalar o facto de 
apenas estes dois assentamentos merecerem a instalação de um sistema de abas-
tecimento de água domiciliário23, assim como um serviço de incêndio24. Do ponto 
de vista da organização espacial, estes dois assentamentos são os únicos em que os 
arruamentos estabelecem uma hierarquia de ruas e travessas, e os conjuntos são 
estruturados por eixos centrais que procuram estabelecer alguma monumentalidade. 

20 RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão do povoamento rural em Portugal”, [1939]. Opúsculos 

Geográficos. Volume IV – o Mundo Rural. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. p.300-301.

21 “[Povoamento urbano] compreende as cidades e vilas mais importantes, que não se bastam na sua 

manutenção, e onde por conseguinte há feiras, mercados, lojas de comércio que vendem produtos 

vindos de longe, artífices e alguma indústria que ocupe muitos operários; povoações que desempenham 

geralmente qualquer função administrativa ou espiritual, onde há escolas, museus, casas de espectá-

culos e lugares de reuniões, grandes igrejas, funcionários públicos, militares, indivíduos que exercem 

profissões liberais, etc. São, portanto, centros de atracção cuja influência se estende mais ou menos 

longe, até interferir com a de outro centro congénere. Por povoamento rural entenda-se o conjunto de 

locais de habitação do campo, em que a maioria dos habitantes se ocupa da exploração da terra sob a 

forma de agricultura e pastoreio, a indústria é rudimentar, emprega poucos braços, ou é apenas familiar, 

o comércio pouco desenvolvido; povoações que se abastecem principalmente de produtos locais obtidos 

pelo trabalho dos vizinhos. Pertencem aqui algumas vilas decaídas da sua antiga função municipal, 

aldeias e todas as povoações pequenas em geral.” in Idem. p.300.

22 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento no 

Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.1-2.

23 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.60-61.

24 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento no 

Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.2.
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A consideração dos equipamentos e destas características nestes assentamentos que 
são implantados junto da Estrada Nacional, acresce também, para a defi nição da 
sua condição, um sentido de representação do Estado. Esta presença latente de uma 
instituição, ganha especial relevo se atendermos a que os conjuntos são desenhados 
sem que seja revelada uma especifi cidade de aldeia agrícola. O programa agrícola 
está presente apenas no programa dos casais, e mesmo aí verifi ca-se que o edifício é 
desenhado de forma a não diferenciar e revelar as dependências agrícolas, e, segundo 
a proposta de arborização expressa no projecto, quer os edifícios, quer a ocupação do 
espaço das parcelas, desapareceriam atrás das vigorosas linhas de árvores que cercam 
as parcelas, sublinhando a leitura dos grandes eixos.

Ainda que representados em planta nos projectos dos assentamentos do 
Barroso, e de alguma forma descritos – como é o caso da capela – os equipamentos 
só serão alvo de projecto a partir de 1948. A inclusão, num mesmo assentamento, dos 
casais de colonos, das habitações dos técnicos e dos equipamentos de assistência-
-técnica, médica e social, não chegará a ser executada na CA do Barroso. O projecto 
é alterado no momento da construção, considerando-se um novo assentamento que 
concentra as habitações de técnicos e os equipamentos, como daremos conta na 
refl exão sobre o terceiro momento que circunscrevemos no processo de construção 
das colónias agrícolas da JCI. 

Para além dos espaços públicos cuja matriz se prende directamente com a 
estratégia específi ca da composição dos assentamentos e da presença dos equipa-
mentos, como veremos adiante, o espaço do miradouro é introduzido, quer nos novos 
projectos [•240], quer nas colónias já construídas [•244], como o programa de refe-
rência do espaço público.

[…] pretendeu-se contribuir para criar e desenvolver […] culto consciencioso 
pelo território continental da Pátria […], quer na beleza e valor morais e 
plásticos, quer nos aspectos geomorfológicos, etnográfi cos, históricos e 
artísticos. 25 Luís Reis Santos e Carlos Queiroz

O tema dos miradouros introduz não só a questão da contemplação da paisagem 
ancestral, como da construída –seja produtiva, seja edifi cada –, e, neste sentido, 
sublinha o intuito de representação das colónias, tornando presente um observador 
visitante. 

Enquanto elemento de um sistema que se procura construir num contexto de 
escassez de meios, o miradouro responde a várias premissas. Tal como a estrada 
territorial onde o arruamento se instala, o miradouro procura justifi car-se não como 
elemento que pertence estritamente ao assentamento, mas antes como uma infra-
-estrutura de âmbito territorial. Explorando a dimensão da paisagem, tornando 
presente as relações geográfi cas subjacentes à implantação dos assentamentos, 
referidas no subcapítulo 2.2.1., o miradouro, sem recorrer a elementos construídos 

25 SANTOS, Luís Reis; QUEIROZ, Carlos. Paisagem e monumentos de Portugal. Lisboa, Ed. da Secção de 

Propaganda e Recepção da Comissão Nacional dos Centenários, 1940. p. 5.

a contemplação da paisagem e os 
novos espaços públicos
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dispendiosos, introduz no assentamento uma dimensão que ultrapassa os seus limites 
mensuráveis, permitindo que o Estado – evocado em elementos decorativos dos 
bebedouros e chafarizes ali implantados [esfera armilar e etc.] – esteja presente, e se 
represente com uma ênfase independente da verdadeira grandeza do assentamento.

As praças isoladas podem, assim, assumir-se como os espaços públicos peri-
féricos de um sistema mais amplo e territorial, como lugares primordiais da 
relação sempre constante entre homem e natureza. Podemos acrescentar, 
no entanto, que estas praças, espaços de estar e de contemplação, não 
necessitando de programas funcionais complexos, nem de artefactos deco-
rativos que as ocupem, devem testemunhar a capacidade que o homem foi 
demonstrando, em cada momento da sua cultura arquitectónica e urba-
nística, de poder transformar a natureza, servindo-se dela para a celebrar.26 
Madalena Pinto da Silva

O sentido de representação, e de exemplaridade no tratamento dos espaços dos 
assentamentos é também marcado pela preocupação com o “aformosamento” dos 
espaços, questão que no primeiro momento, no projecto para a CA dos Milagres, era 
criticado e considerado como uma das razões para o insucesso da colónia existente, 
por se sobreporem às questões de efi ciência produtiva.

 Prevê-se, contudo que os colonos enrelvem ou arborizem [os taludes], para 
aformoseamento das suas aldeias. O mesmo deverão fazer aos socalcos 
situados entre os dois lanços de escada paralelos que conduzem aos mira-
douros.27 JCI, 1944

26 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contempo-

rânea. Porto, Faup, 2009. [Dissertação de doutoramento em arquitectura]. p.238.

27 JCI. Baldios de Montalegre: Projecto de arruamentos. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, 

JCI, 1944. p. 2.
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CA Martim Rei 

No Sabugal, entre 1942 e 1944 foi termi-
nada a construção dos casais e projectada 
e construída a maioria dos equipamentos. 
A construção do edifício da assistência 
técnica e dos armazéns foi terminada em 
1943, ano que que se projecta um edifício 
anexo, destinado à habitação dos técnicos 
auxiliares, cocheiras e cavalariça. Em 1944 
é projectada e executada a transformação 
de um dos armazéns em posto médico-
-social e construídos os fornos previstos 
no Projecto de Colonização. 
Em 1942 foi equacionada a construção da 
escola a partir de um dos projectos-tipo 
regionalizados desenhados pelo arquitecto 
Rogério de Azevedo – a escola tipo rural de 
uma sala –. O edifício, que não corresponde 
totalmente a este projecto, foi construído 
em 1944.
A Capela, cujo projecto foi desenvolvido 
pelo engenheiro civil Dâmaso Constantino 
em 1943, foi terminada em 1944.
Projectados pelos agrónomos ou enge-
nheiros civis, os equipamentos da CA de 
Martim Rei, no Sabugal, não introduzem 
temáticas relevantes do ponto de vista da 
sua arquitectura.

•225.  CA de Martim Rei – planta do assentamen-

tos com os equipamentos construidos no início 

da década de 1940 assinalados.
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•226. Posto médico-social. Estado actual

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”

•227.   “Posto médico-social a instalar na Colónia 

Agrícola de Martim Rei”, 1944
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•228.   Capela da CA Martim Rei. Estado actual

•229.  Projecto de construção da capela para a 

Colónia Agrícola de Martim Rei, ag. tec. Dâmaso 

Constantino, 1943
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•232. Sobreposição do alçado do projecto com 

foto do alçado construído.

•231.   “Escola tipo rural de uma sala”, arq. 

Rogério de Azevedo, 1942

•230.   Escola primária  e capela na CA de Martim 

Rei - Sabugal.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”
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•233.   CA de Martim Rei – Cruzeiro. Localização

•234.  Cruzeiro e percurso de chegada. Fotogra-

fias actuais
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•237. CA dos Milagres. Posto Médico-Social, vista 

do pátio.

•236. CA dos Milagres. Posto Médico-Social, 

Vista a partir da estrada. 

•235.  CA dos Milagres Planta do Posto 

Médico-Social.

CA dos Milagres 

Na CA dos Milagres em 1944 foi projec-
tada e executada a transformação da casa 
da moagem em posto médico-social (que 
entrará em funcionamento apenas em 
1948), e ampliada a habitação do assistente 
técnico.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”
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•238.   Planta da Aldeia Nova do 

Barroso com os edifícios não destina-

dos a casais agrícolas assinalados.

Capela

Escola

“Casas destinadas 
a edifícios Públicos”

“Casas destinadas 
a particulares”

“Casas destinadas 
a particulares”
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•239.   Planta de Creande com os equi-

pamentos assinalados.

Assistência técnica

Assistência médica e social 

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”
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CA do Barroso

O miradouro é o tema, por excelência, dos 
espaços públicos previstos nos projectos 
para os assentamentos da CA Barroso. 
Ainda que o termo miradouro apareça 
apenas referido no caso da Aldeia Nova do 
Barroso e de S. Mateus – os dois assenta-
mentos onde também é considerada uma 
escadaria de acesso ao miradouro –, nos 
projectos iniciais dos restantes assenta-
mentos da colónia, à excepção do Vidoeiro, 
é sempre desenhado um espaço circular ou 
oval, geralmente terraplanado, num ponto 
elevado do conjunto com particular visibi-
lidade sobre a paisagem.
Se na Aldeia Nova do Barroso este espaço 
corresponde ao adro da capela, ou em 
Creande ao espaço de relação com a 
aldeia existente, nos restantes assenta-
mentos, menores, onde o programa se 
cinge aos casais dos colonos, na ausência 
de um equipamento, a contemplação da 
paisagem assume-se como o programa 
possível de suporte do espaço público. 
Programa contemplativo aparentemente 
mais voltado para um visitante, do que para 
o habitante do assentamento. 

No momento da construção dos assen-
tamentos, que analisaremos no capítulo 
2.3, os miradouros projectados não serão 
executados, hipoteticamente pelo facto 
de, num momento de contenção de custos, 
não se considerar primordial a acção de 
construção de espaços de carácter predo-
minantemente representativo – escadarias, 
rotundas e miradouros –, em detrimento da 
resposta às necessidades estritas do quoti-
diano dos colonos. 
Na sua ausência, a implantação dos equi-
pamentos associados ao abastecimento de 
água – chafariz, bebedouro para animais, 
lavadouro – resulta, nalguns casos inusi-
tada, por, constituindo elementos funda-
mentais na vivência dos espaços, não 
assumirem uma presença preponderante, 
relevante ou estruturante na sua organi-
zação e conformação.

Nos dois assentamentos desenhados em 
1943 – Aldeia Nova do Barroso e S. Mateus 
–, são propostas escadarias no centro da 
composição, associadas a “rotundas” que 
funcionariam como miradouros e onde 
seriam construídos capelas ou outras estru-
turas religiosas.

Nos três assentamentos desenhados em 
1945 – Pinhal Novo, Fontão e Creande – são 
propostos espaços circulares terraplanados 
voltados para a paisagem. 

No assentamento desenhado em 1946 – 
Aldeia da Veiga – é proposto no centro 
da composição, um espaço oval, incli-
nado, voltado para a imensidão do vale do 
Cávado.
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•240.  Plantas dos assentamentos da CA do 

Barroso – Aldeia Nova do Barroso , Lugar de 

S. Mateus; Aldeia de Creande, Lugar de Pinhal 

Novo, Lugar do Fontão; Aldeia da Veiga – com 

os miradouros assinalados.
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Miradouro de estrada da CA de 
Martim Rei

Na CA de Martim Rei, perante a circuns-
tância dos espaços públicos da colónia se 
restringirem aos adros dos equipamentos, 
implantados em pontos sem grande 
abrangência visual do território e dos 
arruamentos, o miradouro é implantado 
enquanto miradouro de estrada, à seme-
lhança do que sucedeu nos “Arranjos dos 
planos marginais da estrada” levados a 
cabo pela Junta Autónoma das Estradas na 
transição da década de 1930 para a década 
de 1940: 

[…] miradouros ou locais aprazíveis 
para desfrutar da paisagem, muitas vezes 
com fontenários ou bicas de água, apoio 
indispensável para homens e animais, com 
os tanques implantados à beira da estrada, 
apropriados para o gado também beber. 1 
António José de Santa-Rita

1 SANTA-RITA, António José de. As Estradas em 

Portugal. Da Monarquia ao Estado Novo 1900-

1947. Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, 

2006. p.233.

Sob o mote da construção do chafariz, o 
miradouro foi construído em 1944, um 
espaço de paragem e de encontro ao longo 
do percurso da estrada que propõe um 
ponto de vista particular sobre a paisagem 
do vale mais expressivo da Colónia; os 
viveiros e o edifício da assistência técnica. 

 O conjunto assenta no talude de 
suporte da estrada, cujo desnível é de cerca 
de quatro metros. As terras são suportadas 
por um muro, em planta semi-oval, cujo 
remate superior forma um banco em toda 
a sua extensão. Sobre o muro apoiam-se 
quatro pilares que sustentam uma pérgula 
de betão armado. Esta pérgula tem por fi m, 
amparar as plantas trepadeiras ou outras 
que dêem ao local um pouco de sombra, 
tão apetecida no Verão, naquela Colónia. O 
conjunto formará um agradável e interes-
sante miradouro.2

 JCI

2 JCI. Projecto de chafariz para a Colónia Agrícola 

de Martim Rei, Sabugal. Lisboa, JCI, 1944. p.1.

•241.  Miradouro da CA Martim Rei. Localização

•242.  Miradouro da CA Martim Rei. Estado actual
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•243.   Miradouro da CA Martim Rei. A capela da 

colónia aparece em segundo plano no canto 

superior esquerdo.
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•244.   Miradouro da CA Martim Rei, 1944
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•245.  “Estudo do prolongamento da 

Avenida da Liberdade e Arranjo de um 

Grande Parque com Cidades Jardim e 

um Campo de Jogos”

•246.  Plano de Remodelação de Carca-

velos – Costa do Sol. Alfredo Agache, 

1936

•247.  Plano de Urbanização de Lisboa 

– Encosta da Ajuda, João Guilherme 

Faria da Costa.
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Começamos por analisar de forma generalizada o desenho dos assentamentos 
a partir da identifi cação dos seus elementos constituintes – o arruamento, os casais e 
o programa dos equipamentos –, considerando que as suas características refl ectem 
aspectos muito particulares da encomenda. Interessa-nos agora analisar do ponto 
de vista compositivo dos conjuntos que princípios e estratégias são utilizados. Para 
compreender as referências e convergências de temas que participam nestas compo-
sições interessa convocar o contexto da época no que respeita ao projecto da forma 
urbana. Apesar do desenho das colónias agrícolas responder a um intuito de espaço 
eminentemente rural, é incontornável o facto de os arquitectos transportarem 
temas, imagens, referências que cruzam diferentes âmbitos, escalas, contextos, etc.

Em Portugal, o movimento modernista na arquitectura aparece associado 
ao movimento «city beautiful» no urbanismo. Surgido nos Estados Unidos 
da América do Norte no início do século, só tardiamente se expande pela 
Europa desenvolvendo um gosto ambiguamente próximo das «beaux-arts». 
Em traçados de grande composição, cultivando a simetria, a multiplici-
dade de pontos focais e as amplas avenidas, o movimento «city beautiful» 
propõe uma cidade hierarquizada, onde os edifícios emblemáticos, como os 
grandes equipamentos, ocupam localizações estratégicas. Este movimento, 
pese embora a pequena escala e a confi guração irregular dos aglomerados 
portugueses, constitui uma importante componente do urbanismo caracte-
rístico do Estado Novo.28 Margarida Souza Lôbo

28 LÔBO, Margarida Souza. “Cultura Urbana e Território”. In TOSTÕES, Ana; BECKER, Annette; WANG, 

Wilfried (com.). Portugal: Arquitectura do Século XX. Munchen / New York / Frankfurt / Lisboa, Prestel / 

DAM / PF 97, 1998. p.112
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•248.  Bairro da Encarnação Paulino 

Montez, 1938-1944. 

•249.  Étienne de Gröer. Plano de Urba-

nização de Coimbra, 1946
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Estes temas são introduzidos em 1927 por Jean-Claude Nicolas Forestier, arquitecto 
paisagista, no contexto do Plano Geral de Melhoramentos da Cidade de Lisboa [•245], 
e terão amplo desenvolvimento, quer no Plano para a Costa do Sol [•246], elabo-
rado por Alfred Donat Agache durante o primeiro mandato de Duarte Pacheco como 
Ministro das Obras Públicas, quer nas propostas urbanas de Cristino da Silva, Carlos 
Ramos, Paulino Montez, Paulo Cunha29 e Faria da Costa [•247].

O seu trabalho [Alfred Donat Agache] permitiu o encontro de duas matrizes 
culturais distintas, presentes nos seus projectos realizados antes da expe-
riência portuguesa. […] o encontro entre a visão da composição monu-
mentalista e clássica da forma urbana, com o modelo de baixa densidade, 
anticlássico e apologista de uma arquitectura de matriz vernacular. […] 
no Plano de Carcavelos e Parede, de 1936, são perceptíveis as opções por 
um traçado com circulares que potenciam a topografi a e evitam trajectos 
rectilíneos; e também por um longo jardim público central e impasses 
segundo o modelo estabelecido por Parker e Unwin, ou pelo modelo do Plano 
Radburn.30 Ricardo Carvalho

Após a ausência de Duarte Pacheco no Ministério das Obras Públicas, em 1938, 
Alfred Donat Agache é substituído pelo seu colaborador Étienne de Gröer.

 O repertório deste discípulo de Jacques Bardet e talvez de Rymond Unwin 
era simples, mas seguro para o projecto conservador do regime: praças, 
alamedas, ruas – com recurso às novidades do modelo Radburn e alinha-
mento de árvores nas vias públicas – garantindo jardins e quintais privados 
às classes média e alta – e mesmo às baixas, quando se tratava de incluir 
algum bairro social.31 Nuno Portas
As propostas de Étienne de Gröer […] procuram potenciar a topografi a e 
valorizar as relações distantes no território, isto é, possuem uma visão inte-
grada da arquitectura e da paisagem. As suas propostas assentam na possi-
bilidade de adaptação à topografi a e hierarquizam as circulações, numa 
rede que vai do território à escala do bairro. 32 Ricardo Carvalho

Os projectos de Gröer [•249] terão um sentido didáctico33 e constituem a refe-
rência para “um número apreciável de Planos [Gerais de Urbanização]” que “um 
pequeno escol de urbanistas”34 desenvolve nesta primeira metade da década de 1940. 
A nosso ver, os planos, os Bairros projectados [•248], e as refl exões produzidas por 
estes urbanistas, serão também relevantes na análise dos assentamentos projectados 

29 LÔBO, Margarida Souza. Planos de urbanização: a época de Duarte Pacheco. Porto, Faup Publicações, 

1995. p.16.

30 CARVALHO, Ricardo. A Cidade Social. Impasse. Desenvolvimento. Fragmento. Lisboa, Tinta da China, 2016. 

p.145-146.

31 PORTAS, Nuno. “A arquitectura da Habitação no Século XX Português” In TOSTÕES, Ana; BECKER, 

Annette; WANG, Wilfried (com.). Portugal: Arquitectura do Século XX. Munchen / New York / Frankfurt 

/ Lisboa, Prestel / DAM / PF 97, 1998. p.118.

32 CARVALHO, Ricardo. Ibidem. p.146.

33 LÔBO, Margarida Souza. Ibidem. p.81.

34 Idem. p.81.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”



388

neste período para as Colónias Agrícolas da JCI. Refl exões que não deixam de incor-
porar temas internacionalmente debatidos na transição do século XIX para o século 
XX, como é o caso da crítica, resgatada a Camilo Sitte35, sobre a violência e monotonia 
dos traçados rectos em detrimento da capacidade de adaptação à topografi a das 
linhas curvas e da variedade e irregularidade de espaços que permitem:

Lisboa é, por natureza, uma cidade acidentada, sobre a qual de nenhum 
modo conviria implantar a rede surda de arruamentos paralelos e em xadrez 
que aparecem mais naturalmente nas cidades de fundo raso. […] Nos 
traçados mais expressivos e característicos de Lisboa, deveria ter-se utilizado 
a linha curva36 Paulino Montez

No mesmo sentido, interessa-nos convocar um conjunto de quatro propostas 
para bairros [•250 •251 •252], desenvolvidas neste período – três deles projectados 
pelo arquitecto Eugénio Corrêa –, que partilham algumas questões de desenho com 
os assentamentos da JCI, e nos levam a considerar a hipótese de ter sido Eugénio 
Corrêa, enquanto funcionário da DGEMN37, o autor dos projectos para os assenta-
mentos da CA do Barroso. 

As afi nidades de desenho são visíveis a vários níveis, quer do ponto de vista dos 
temas arquitectónicos, quer da representação gráfi ca: A implantação das habitações 
de escorço relativamente à via, a representação, ritmo e distanciamento das árvores, 
ou a capacidade de adaptação de um traçado geométrico regular às condições 
topográfi cas, à semelhança de todos os assentamentos projectados pela JCI neste 
momento; A recorrência a espaços de estar triangulares [•250 •252 •251 •265], como 
sucede nas propostas para a Aldeia da Veiga [•253] e Creande [•254] e Aldeia Nova 
do Barroso [•255]; A organização do conjunto em torno de um espaço central [•250 
•251], estratégia adoptada nos assentamentos de menor dimensão da CA Barroso – 
Aldeia da Veiga [•253], Pinhal Novo, S. Mateus e Vidoeiro e nos dois assentamentos 
maiores da CA do Alvão [•256 a •259] – estratégia que Eugénio Corrêa irá também 
propor, no inicio da década de 1950, para o conjunto de Santo Isidro de Pegões [•260]; 
A proposta de um equipamento ou de uma plataforma onde assenta um pequeno 
equipamento, de planta em cruz com um dos topos circular [•261 •262], presente na 
proposta para Creande [•263]; a proximidade de escala e composição global, no que 
respeita à simetria do conjunto, estruturação a partir de um eixo central rematado 
nos topos por largos, e o ritmo de abertura das vias travessas, entre o projecto para 
a Aldeia Nova do Barroso e a proposta para o Bairro de Casas Económicas de Faro 
[•264 •265].

Para além destas afi nidades, a nossa hipótese de autoria do projecto dos assen-
tamentos da CA do Barroso, é também reforçada pelo facto de o arquitecto José 

35 SITTE, Camillo. Construccion de Ciudades: ségun princípios artísticos. Barcelona, Editorial Canosa, 1927. [1ª 

edição 1889]

36 MONTEZ Paulino, “Da Traça Contemporânea. Novas Vias. Novas Praças. Edifícios. Monumentos”. A 

Estética de Lisboa – Da Urbanização da Cidade. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1935. p.32.

37 FERREIRA; Carlos Antero. Elogio Histórico do arquitecto Eugénio Corrêa. Lisboa, Academia Nacional de 

Belas-Artes, 1991. p.11.
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Luís Pinto Machado38 afi rmar que terá sido Eugénio Corrêa, arquitecto que gozava de 
alguma proximidade e protecção por parte de António Oliveira Salazar39, e manteve 
ao longo de vários anos uma proximidade especial com a JCI40, a desenvolver, em 1943, 
o “Projecto do casal-tipo para a região do Barroso”.

A CA de Pegões é a única colónia com povoamento disperso que é alvo de projecto 
neste segundo momento. No entanto a documentação a que acedemos refere-se 
apenas ao projecto do edifício do casal agrícola. O desenho dos assentamentos, 
que serão construídos no fi nal da década de 1950, apesar de diferirem no número 
e composição dos terrenos dos casais agrícolas, mantém as premissas do projecto 
no que se refere à implantação dos casais ao longo das linhas de água de forma a 
optimizar os sistemas de rega. Nesta circunstância, na análise deste momento, os 
únicos aspectos introduzidos e pertinentes, já foram atrás referidos. Prendem-se 
com a estruturação do assentamento a partir de um arruamento que acompanha o 
traçado das linhas de água e da manutenção do princípio de implantação dos casais 
de escorço relativamente à via. 

38 José Luís Pinto Machado – arquitecto a trabalhar na JCI a partir de 1956 –, em entrevista a 15 de Fevereiro 

de 2012.

39 José Luís Pinto Machado em entrevista a 15 de Fevereiro de 2012.

40 Eugénio Corrêa desenvolveu em 1951 o projecto do conjunto de equipamentos de Santo Isidro de Pegões, 

e, a partir de 1955 seria presença assídua*1 nos serviços da JCI enquanto arquitecto-Inspector Superior de 

Obras Públicas*2.

 *1 Segundo o arquitecto José Luís Pinto Machado em entrevista a 15 de Fevereiro de 2012.

 *2 FERREIRA; Carlos Antero. Op. cit. p.12.

Colónia Agrícola de Pegões
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•250.  Bairro de Casas Económicas de Olhão – 

Bairro Engenheiro Duarte Pacheco, Arq. Eugénio 

Corrêa, em construção em 1948

•251.  Bairro Operário de Olhão – Bairro Económico Nossa Senhora da Assunção, sem autor, (1936*)

•252.  Bairro da Ajuda, Arq. Eugénio Corrêa, 

1938-40

•253.  “Aldeia da Veiga”, JCI, 1946.

•254.  Aldeia de Creande, JCI, 1945 •255.  Aldeia Nova do Barroso, JCI, 1944
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•256.   Lugar de S. Mateus, JCI, 1944
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•257. Lugar do Vidoeiro, JCI, 1945 •258. “Lugar do Pinhal Novo, JCI, 1943 •259.  Núcleo II e núcleo IV da CA do Alvão

•260.   Maquete de uma proposta para o conjun-

to de Santo Isidro de Pegões. Eugénio Corrêa.
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•261.  Detalhe da Aldeia de Creande, JCI, 1945

•262.  Detalhe o Bairro da Ajuda, Arq. Eugénio 

Corrêa, 1938-40

•263.  Detalhe do Bairro Operário de Olhão – 

Bairro Económico Nossa Senhora da Assunção, 

sem autor, 1936
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•265.  Bairro de Casas Económicas 

de Faro – Bairro do Bom João, Arq. 

Eugénio Corrêa, 1941•264.  Aldeia Nova do Barroso, JCI, 1944
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•266.   Projecto inicial da Aldeia Nova 

do Barroso com ruas assinaladas.

•267.  Projecto inicial de Creande com 

ruas assinaladas.

•268.   Rua central da Aldeia Nova do 

Barroso.
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As memórias descritivas dos projectos dos assentamentos da JCI, integradas 
nos processos dos Projectos de Colonização, reportam-se, na generalidade, apenas 
a questões funcionalistas, descrevendo as estruturas propostas e sendo parcas em 
expressar princípios ou referências que ultrapassem tais questões. O véu é apenas 
ligeiramente levantado no projecto para a Aldeia Nova do Barroso: 

Na arrumação e disposição das habitações, como todas elas são iguais, 
houve que dispô-las com a mesma orientação – ponto de capital impor-
tância. Da conjugação desta circunstância com a vantagem em aproveitar, 
tanto quanto possível, o relevo do terreno para a localização das casas – 
a-fi m-de evitar grande movimento de terras – se tentou tirar algum partido. 

Procurou-se formar um conjunto agradável com linhas de grandes pers-
pectivas e de molde a que as silhuetas das habitações se recortem umas 
sobre as outras com claros e escuros, evitando, assim, a monotonia que se 
verifi ca nalguns aglomerados. Também se considerou a vantagem de separar 
as casas, circundando-se por pequenos logradouros cujas extremas serão 
arborizadas. Assim se reduz consideravelmente o perigo de incêndio, com 
a vantagem de dar ao conjunto aspecto geral de aldeia jardim, em vez de 
simples amontoado de casas sem expressão e sem graça.41 JCI

Nas escassas referências aos assentamentos das colónias da JCI que localizamos 
na bibliografi a consultada, é unânime a associação à “cidade jardim”. 

José Manuel Fernandes, ao publicar a planta da Aldeia Nova do Barroso não tece 
directamente sobre ela qualquer consideração, mas, refere, num texto genérico sobre 
os bairros sociais, que estes “[…] fi caram como uma experiência curiosa do Estado 
Novo, procurando reproduzir integradamente, num modelo de síntese, as caracte-
rísticas da “cidade-jardim” das sociedades industriais, com preocupação higiénica e 
subúrbica, e os aspectos da sua intrínseca mensagem ideológica neo-ruralista.”42 

Rui Ramos evoca a proximidade do desenho da CA da Gafanha com o “modelo 
inglês da Cidade-jardim” a partir do “tipo de traçado radioconcêntrico da rede urbana, 
[da] localização central dos serviços comunitários e [da] edifi cação de baixa densi-
dade baseada em casas unifamiliares”43.

João Rapazote “confi rma que a morfologia e as tipologias patentes nestes aglo-
merados rurais [CA do Barroso] estão imbuídas das correntes urbanísticas utópicas 
do século XIX, das Cidades-Jardim de Howard, moldadas aos princípios políticos e 
ideológicos do Estado Novo”. Numa análise mais aprofundada que os anteriores, 
fundamenta a sua hipótese com três pontos: “a orientação da disposição das casas 
e a adaptação da implantação do conjunto ao sítio”; “«as grandes linhas de perspec-
tiva»”, aspecto onde sublinha não só a preocupação expressa pelos projectistas de 

41 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p. 58 e 59.

42 FERNANDES, José Manuel. Português suave. Arquitecturas do Estado Novo. Lisboa, IPPAR, 2003. p.172.

43 RAMOS, Rui J. G., “«Produções correntes» em arquitectura: a porta para uma diferente gramática do 

projecto do início do século XX”, in NW noroeste. Revista de História, n.º 1, Núcleo de Estudos Históricos 

da Universidade do Minho, 2005. p.77 [53-80].

a “cidade jardim” 
como referência assumida
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“«que as silhuetas das habitações se recortem umas sobre as outras com claros e 
escuros, evitando, assim, a monotonia»”, como também “o estabelecimento de uma 
hierarquia do espaço e o controlo panóptico que estas linhas facilitam”; e “a utili-
zação da casa unifamiliar isolada”. Reclama ainda a aplicação das ideias de Ebenezer 
Howard, quer pela implantação dos equipamentos em aldeias centrais, quer pelo 
“modelo arquitectónico resolvido”, ou seja, sem possibilidades de expansão dentro 
dos seus limites; e fi nalmente, por considerar que o que “se vislumbra para as aldeias 
da JCI em Montalegre é a explanação do próprio conceito de utopia, ou seja, a tenta-
tiva de reprodução de uma sociedade nova e liberta de conspurcações, para a qual 
se cria todo um espaço também ele novo e estruturado. Mesmo que mais enraizado 
nas ideias de Howard, o projecto das aldeias-jardim da JCI teria a mesma ambição 
utópica – embora de fundamento ideológico oposto –, mas a história acabou por 
não lhe dar razão.”44

Os pontos de contacto formal com a “cidade jardim” parecem-nos pertinentes, 
entre outras, pelas razões que os três autores apontam, contudo não só conside-
ramos que é necessário estabelecer uma diferenciação clara entre as premissas e 
componentes do povoamento urbano da “cidade jardim” e as do povoamento rural 
das colónias agrícolas, como também nos parece que a referência não é generalizável 
à totalidade dos assentamentos das sete colónias agrícolas, e, mesmo no caso da 
CA do Barroso, apesar de constituir a única referência assumida, não encerra o seu 
quadro de referências. 

A aproximação à “cidade jardim”, ou a propostas que dela derivaram – como é 
o caso dos projectos de Frederick Law Olmsted –, refl ectem-se em vários aspectos 
de todas as composições: o recurso à casa isolada na parcela, sendo esta entendida 
como um espaço mediador entre o edifício e o arruamento, e que com os seus limites 
profusamente arborizados permite o desenho independente de ambos; a primazia do 
vazio sobre o cheio – edifi cado –; a utilização de traçados orgânicos que acompanham 
a topografi a, constituindo a circunstância física do sítio uma premissa determinante 
no desenho do conjunto – são exploradas diferentes condições topográfi cas, entre 
outeiros e espaços côncavos, com diferentes níveis de abertura sobre a paisagem, que 
determinam o sentido da forma do conjunto, recorrentemente envolvendo ou subli-
nhando, quer os limites, quer as linhas de cumeeira desses acontecimentos topo-
gráfi cos –; a proposta sistemática de espaços de estar – praças, largos e impasses; 
a presença obrigatória da arborização quer reforçando os canais dos arruamentos, 
quer estabelecendo cortinas de abrigo à semelhança dos cinturões verdes da cidade 
jardim; a submissão da composição a formas simétricas, com grande unidade e 
integridade.

44 Rapazote, João. “«Aldeias-Jardim» no concelho de Montalegre – O projecto da JCI para os baldios do 

Barroso”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, n.º 1, Junho de 2012. Centro de Estudos de 

Geografia e Ordenamento do Território. p.207, 219 e 230.
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Uma cidade, como uma fl or ou uma árvore, ou um animal, deve, em cada 
fase do seu crescimento, possuir unidade, simetria, integridade, e o efeito do 
crescimento não deve destruir essa unidade, mas acentuar esse intuito, não 
apenas mantendo a simetria, mas tornando-a mais simétrica; enquanto a 
integridade da estrutura inicial possa ser fundida na ainda maior integrali-
dade do desenvolvimento posterior.45 Ebenezer Howard

Apesar de, em todos os assentamentos, se sentir a presença destes aspectos, 
como já se deverá ter compreendido na análise sobre a localização dos equipamentos, 
a dimensão dos aglomerados, e consequentemente o seu programa, leva à utilização 
de diferentes estratégias de estruturação dos conjuntos, com consequências muito 
signifi cativas na forma e tipologia dos espaços públicos.

As “aldeias”

Bragança – 16-II-63. [...] Quando deixamos Creande e o seu colonato a 
nossa impressão era bem diversa. Havia qualquer coisa que nos chocava ao 
transitarmos de uma antiga aldeia feita de granito e este novo povoado 
feito de casas isoladas. Casas isoladas dispostas regularmente conservando 
as mesmas distâncias umas das outras. Porquê isoladas? E porquê sempre 
à mesma distância? Não encontrávamos a vida dos espaços exteriores que 
logo nos salta na maioria de aldeias que nascem por acaso no dizer de uns. 
E que apesar disso tem os espaços livres comuns bem orientados, vitalizados 
pelo arrumo menos geometrizado, mais respeitador da casa que surgiu 
antes ou do terreno que desce. […] Limparão a terra e plantarão as casas 
como árvores silenciosas e estáticas, que viverão cada uma por si sem possi-
bilidade de diálogo. E na sua outra experiência de arquitectar e ruralizar 
urbanizando à maneira das cidades que viram, irão enfi leirar casas, intro-
meter largos e adoçar ângulos com o auxílio precioso de um compasso.46 
José Joaquim Dias

Os assentamentos de maior dimensão, onde também se localizam os equi-
pamentos, são referidos pela JCI como “Aldeias”. Organizam-se através de ruas e 
travessas. São estruturados por eixos centrais que procuram alguma monumen-
talidade – à semelhança, com a devida distância, dos modelos da “Beautiful City” 
– sendo rematados por largos [•269], ou sendo o próprio eixo central desenhado 
enquanto largo [•270].

O carácter de rua é defi nido essencialmente pela arborização. Para além de uma 
linha de árvores de delimitação de cada um dos lotes, era proposta uma segunda 
linha de arborização a sublinhar o canal da rua. Apesar da aparente força do desenho 
planimétrico, o facto de os edifícios dos casais estarem centrados no lote, apenas a 

45 HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of Tomorrow. London, Swan Sonnenschein & Co, 1902. [1ª ed. 1898] 

p.52

46 DIAS, José Joaquim. Recuperação de aldeias. Espinhosela. Bragança. [CODA]. Porto, ESBAP, 1963. Anexos 

p.36.

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”



398

•270.   Projecto inicial de Creande com 

miradouro e largo assinalados.

O espaço de relação com a aldeia de 

Morgade, espaço em torno do cemité-

rio, adquire protagonismo enquanto 

ponto mais elevado da composição, e 

ponto de onde irradiam os arruamen-

tos. No plano inicial era ali assinalado 

um espaço semicircular, um miradou-

ro associado ao qual estava previsto 

um pequeno edifício não identificado. 

Não foi, no entanto, este espaço alvo 

de qualquer tratamento diferenciador. 

O traçado do assentamento, na sua 

adaptação à topografia, desenha no 

vale mais alargado um espaço trian-

gular, cujo lado Este coincide com a 

rua que liga o largo do cemitério ao 

cruzamento da antiga Estrada Nacio-

nal com a estrada de ligação à Aldeia 

Nova do Barroso.

As laterais cruzam com a principal na 
parte Sul, num largo em forma de losango no 
centro do qual está prevista a construção de 
uma escola e de um chafariz-bebedouro. Na 
parte Norte, a bifurcação do arruamento prin-
cipal e cruzamentos com o caminho de Gralhós 
dão origem a uma plataforma triangular, 
início duma escadaria rústica de acesso a uma 
rotunda ou miradouro, situada no ponto mais 
alto da aldeia. É nesta rotunda que fi cará a 
capela e o depósito da distribuição de águas.1 
JCI

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Monta-

legre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento 

no Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. 

Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.1-2.

•269.   Projecto inicial da Aldeia Nova 

do Barroso com miradouro e largo 

assinalados.

O espaço público da aldeia é marcado 

pelo arruamento central e seus 

remates, a Noroeste, no ponto mais 

elevado o miradouro, onde se implan-

ta a capela, e o triângulo que recebe 

a escadaria, e a Sudeste na cota mais 

baixa do assentamento o largo em 

forma de losango. 
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responderem a premissas de orientação solar sem qualquer concessão ao desenho do 
espaço público, e de não existirem quaisquer elementos construídos de delimitação 
dos lotes (apenas a diferenciação de pavimento da via), e dado o falhanço da imple-
mentação do projecto de arborização, o resultado é bastante inóspito, difi cultando 
a leitura do espaço enquanto rua e a apreensão da sua escala. [•268]

[…] o largo […] tem a sua forma inteiramente dependente da forma do 
sistema viário e da tipologia do edifi cado predominantemente habitacional. 
São praças de forma irregular quando estão relacionadas com tipologias 
habitacionais unifamiliares de lote a lote (dependendo, por isso, de condicio-
nantes cadastrais e do desenho irregular das ruas), ou são praças de forma 
regular quando relacionadas com traçados sectoriais ordenadores de vias e 
de edifi cação. Este tipo de espaço público apoiava-se, prevalentemente, na 
fi gura urbana da rua […].47 Madalena Pinto da Silva

O largo, apesar da sua génese decorrer da geometria do conjunto do assenta-
mento e não apenas da presença do edifício como no caso do adro, está, à semelhança 
deste, associado à presença particular dos equipamentos previstos – igreja, escola e 
assistência técnica –. O facto de, no momento da construção, o programa dos assen-
tamentos ter sido reduzido alterou profundamente o carácter destes espaços.

47 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contempo-

rânea. Porto, Faup, 2009. [Dissertação de doutoramento em arquitectura]. p.358.
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•271.  S. Mateus e Vidoeiro, CA do Barroso.

•272.  Aldeia da Veiga, CA do Barroso

•273.  Assentamentos maiores da CA do Alvão
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Os “lugares”
Os assentamentos de menor dimensão, e em que não se prevê a construção de 

equipamentos, são referidos pela JCI como “Lugares”. Se na Aldeia Nova do Barroso 
e em Creande, assentamentos fi xados a partir do cruzamento de vias territoriais, a 
estrutura do conjunto é organizada através de ruas e travessas, os assentamentos 
de menor dimensão da CA do Barroso e de maior dimensão da CA do Alvão, assen-
tamentos que rematam (S. Mateus e Vidoeiro [•271]) ou se desenvolvem tangen-
cialmente à via de acesso (Aldeia da Veiga, primeira proposta para Pinhal Novo e os 
dois assentamentos maiores da CA do Alvão[•272 •273]), são estruturados a partir 
de gestos ou movimentos provocados sobre as vias. A descrição dos assentamentos 
no Projecto de Colonização reforça esta leitura ao sublinhar o modo como o assen-
tamento é estruturado a partir do movimento do arruamento que serve os casais, na 
sua relação contínua com a estrada de acesso:

S. Mateus […] as construções estão dispostas em círculo à volta de um arru-
amento também circular com 70 metros de raio sofrendo antes de entrar no 
vale uma infl exão até ao centro com o fi m de o atravessar e ligar à estrada 
que se projectou. 48

Tendo em vista um fácil acesso a todos os casais do Lugar do Pinhal Novo, 
projectou-se um arruamento que, tendo o seu início no perfi l T 89 duma 
estrada já projectada, contorna o Lugar e vem terminar no perfi l T 87 dessa 
mesma estrada (Estrada do Pinhal Novo).49 JCI

Num contexto de economia de meios, e de redução de elementos construídos, 
à via enquanto elemento estruturador, que assume um papel fundamental enquanto 
marca física, perene, é requerido que responda não apenas à questão funcional de 
acesso aos casais, mas, perante a possibilidade de moldar o seu traçado, que responda 
também à necessidade básica de dignifi cação do assentamento no que respeita à 
conformação de um espaço colectivo ou de representação da comunidade. Uma 
possibilidade de gesto que não é alheia, como vimos antes, a uma apropriação da 
circunstância física do sítio. [•276]

A organização do conjunto em torno de um espaço central agregador, permi-
tindo estabelecer uma condição de unidade e de inscrição do assentamento, de uma 
comunidade, num território vasto, constitui uma estratégia que retoma o princípio 
gerador de muitos assentamentos ancestrais – desde as aldeias africanas primordiais 
às “circulades” francesas50 [•274 •275] –. Neste sentido, interessa-nos convocar um 
conjunto de referências que, no período em causa, emergiam no debate internacional. 

48 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de aldeamento no 

Barroso. Aldeia Nova do Barroso e Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p.1.

49 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Anexo 5: Aldeamentos, arruamentos. Lisboa, JCI, 1947. p.1.

50 Krysztof Pawlowski no seu livro sobre as “Circulades” apresenta uma reflexão sobre a origem e evolução 

das formas circulares e o seu papel no urbanismo europeu. PAWLOWSKI, Krysztof. Circulades languedo-

ciennes de l'an mille. Naissance de l'urbanisme européen. Montpellier, Nouvelles Presses Du Languedoc, 

1992. p.21. •275.  “Circulades” no Sul de França

•274.  Vista aérea da Vila Bai-La no Sul 

da Zambia
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•276.   Assentamento de S. Mateus, 

plano inicial para Pinhal Novo, Aldeia 

da Veiga, dois assentamentos da CA 

Alvão e Vidoeiro, com o movimento 

das vias assinalado a vermelho e o 

espaço central a azul.
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•278.   Aldeias praça – Milburn e 

Writtle.

Em Inglaterra, Thomas Sharp publicava em 1946 um pequeno livro, sobre aldeias 
inglesas – The Anatomy of the Village –, profusamente ilustrado com plantas e foto-
grafi as de assentamentos onde não faltam edifícios com cobertura em colmo. Após 
analisar um conjunto de aldeias arruadas [•277], aldeias – praça [•278], aldeias costeiras 
e aldeias planeadas [•279]51 debate a diferença de carácter entre aldeia e cidade:

Depois de debater todas as explicações possíveis [da diferença do carácter 
da aldeia e da cidade], é provável que, no fi nal, a verdadeira explicação 
resida apenas na diferença entre simplicidade e complexidade. Simplicidade 
signifi ca «consistência de um elemento que é todo de um tipo não compli-
cado, elaborado, adornado, desordenado, ou muito desenvolvido, singelo na 
aparência ou modo, natural, sem sofi sticação». As aldeias ancestrais têm 
todas essas qualidades no seu melhor sentido. Têm simplicidade na forma. 
Independentemente das subtilezas que existam entre as aldeias arruadas e 
as aldeias praça, a sua forma é claramente simples e imediatamente apre-
ensível. Não são aparatosas, elaboradas, ou complexas e indiscutivelmente 
não são pretensiosas ou monumentais. Um plano de cidade é quase obri-
gado a ter alguns ou todos estes atributos.52 Thomas Sharp

Defende que a aldeia-praça é aquela que apresenta não só uma forma mais 
legível, como a que melhor traduz um sentido de inscrição da comunidade:

Do ponto de vista do carácter de crescimento natural a aldeia-praça pode 
ser tão informal quanto a aldeia arruada, dado que os seus edifícios, geral-
mente, estabelecem pequenas relações uns com os outros. A maior simpli-
cidade e legibilidade da forma confere a este tipo de aldeia um apelo mais 
imediato à imaginação. Informal no detalhe, a forma é, no entanto, mais 
facilmente reconhecida e apreendida como um todo. E esta forma pode não 
ser só satisfatória ao olhar, como também transmite mais claramente o 
sentido de que a aldeia é o lar de uma comunidade.53 Thomas Sharp

Problematiza os vários temas que concorrem para o planeamento de aldeias – 
requisitos sociais, infra-estruturais, económicos, localização e implantação, carácter 
e características dos edifícios e espaços –. Sobre a forma da aldeia considera que a 
primeira questão a considerar prende-se com a relação entre edifícios, estabelece 
três possibilidades – edifícios isolados, geminados ou em banda54 – e refl ecte sobre as 
vantagens e desvantagens de cada uma. Defende que independentemente do modelo 
escolhido, a aldeia-praça corresponde ao “tipo” que melhor se adequa às necessi-
dades do seu tempo e apresenta um projecto para exemplifi car [•280].

[O tipo arruado] constituía a forma natural de crescimento não planeado, 
num tempo em que o tráfego rodoviário era pouco frequente. Mas não é 
o modelo adequado para as aldeias projectadas sob as actuais condições 

51 “The Roadside Village, the Squared Village, the Seaside Village, the planned Village”. in Sharp, Thomas. 

The Anatomy of the Village. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1946. p.10.

52 Idem. p.28.

53 Idem. p.10-12.

54 “Detached houses, Semi-detached houses, Street houses” in Idem. p.54-60.

•277.  Aldeias arruadas – West 

Wycombe.
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de transporte. Se algum dos antigos tipos de aldeia tem actualmente para 
nós especial interesse, é o tipo de aldeia-praça. O quadrado, o rectângulo, 
a forma encerada, estão entre as formas de organização mais úteis para 
as condições modernas de vida; e os projectos para intervir, ampliar ou 
construir novas aldeias podem, onde as condições topográfi cas permitirem, 
basear-se neles. Estas formas, isoladamente ou em combinação, permitem 
uma grande diversidade. 55 Thomas Sharp

Os “Rundlinge”, assentamentos agrícolas circulares, fundados no Norte da 
Alemanha, junto da cidade de Lüchow, no século XII56 [•281 •282], e revisitados no 
século XVII nas Colónias Agrícolas do Império Austro Húngaro – de que é exemplo 
Charlottenburg [•283] – constituem referência quer para os projectos dos “Siedlungs” 
[•286 •288 •289], quer para o movimento da “Cidade Jardim Alemã” – “Deutsche 
Gartenstadt Gesellschaft” –, e mesmo para o desenho de “Kibutzim” em Israel [•284].

A Siedlung assume desde a sua origem o sentido de colónia agrícola e recorre 
às formas das “cidades de fundação”, materializando-se muitas vezes 
através de traçados reguladores geométricos, estruturados em quadrícula 
ou em pente ao longo de uma via de comunicação que se dilata de forma 
romboidal alargada para acolher a igreja na sua posição central, ou em 
círculo ou semicírculo por razões óbvias de segurança.
 […] La Britz de Taut é ainda uma Siedlung, neste sentido, o seu centro 
repropõe as formas originais dos “Rundlinge”, da “Siedlung” circular por 
motivos de defesa.57 Marco De Michelis

Marco De Michelis refere também que, nos anos que precederam a Segunda 
Guerra Mundial, foram publicados vários artigos na revista Gartenstadt onde se 
expressava a proposta, não só de construir 80 a 100 cidades jardim na região de 
Posen possibilitando instalar de modo estável uma população alemã de um milhão 
de habitantes, como também de avançar com a colonização das regiões agrícolas 
como solução para a «carência de espaço vital» para a nação germânica e a difusão da 
“cidade jardim” como processo de «enraizamento» do proletariado metropolitano58.

Os temas da «Colonização interna» ecoavam já no programa ofi cial do 
movimento que afi rmava que «o objectivo fi nal de um movimento crescente 
em favor da cidade jardim é uma colonização interna».59 Marco De Michelis

Acreditamos que os técnicos da JCI possam ter acedido a estas referências, que 
no que respeita à casa, como veremos no subcapítulo seguinte, foram assumidas. A 

55 Sharp, Thomas. The Anatomy of the Village. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1946. p.63.

56 Os “Rundlinge”, são assentamentos agrícolas, fundados no século XII, no Norte da Alemanha – próximo 

da cidade de Lüchow, no noroeste da Baixa Saxônia –. O modelo desenvolvido pela então nobreza 

germânica destinava-se a pequenos grupos de agricultores e colonizadores, em sua maioria de origem 

eslava. 

  http://www.rundlingsverein.de/html/86-Portugisisch.htm (consultado em 2015-06-07)

57 DE MICHELIS, Marco. "Naissance de la Siedlung". Les Cahiers de la recherche architecturale n.º 15-17 – 

“Architecture et politiques sociales”, 1er trimestre 1985. p.138-153. 

58 Idem. p.138-153. 

59 Idem. p.138-153. 

•279.  Aldeias planeadas – Tremadoc e 

Lowther. 

•280.  “A plan for a new village”.



DO ENGRANDECIMENTO DO LAR À INSCRIÇÃO NA PAISAGEM 405

Alemanha é um dos países visitados pela JCI no fi nal da década de 193060, sendo recor-
rentemente citada nos debates da Câmara Corporativa61. À semelhança da revista 
de arquitectura paisagista Gartenkunst, citada pelo Engenheiro Agrónomo Henrique 
Abecasis62, é plausível que, através do Engenheiro Agrónomo e arquitecto Paisagista 
Francisco Caldeira Cabral, revistas como a Gartenstadt, ou os livros de Leberecht 
Migge – como por exemplo “Colonização interna. Princípios de implantação de assen-
tamentos humanos”63-, circulassem entre os funcionários da JCI.

O recurso ao desenho de um espaço central agregador, é uma estratégia ampla-
mente utilizada nos “impasses” da “Cidade Jardim” ou do modelo do Plano Radburn 
[•287], e será também utilizada a partir de meados da década de 1950 nos Pueblos 
Espanhóis de menor dimensão [•287 a •293] (dimensão contudo correspondente aos 
assentamentos de maior dimensão das Colónias Agrícolas da JCI).

No caso dos assentamentos da JCI, a questão da segurança – que constituía uma 
premissa para a forma dos assentamentos ancestrais – já não constitui um problema 
relevante, no entanto, e não existindo, inicialmente, nestes assentamentos de menor 
dimensão, nenhum equipamento que sustente a presença de um técnico que efectue 
a vigilância do quotidiano dos colonos, esta forma de panóptico permite que cada 
um dos colonos vigie e seja vigiado por todos os outros. O intuito principal do recurso 
a esta estratégia prende-se com a necessidade de inscrever na paisagem, dignifi car, 
e se possível engrandecer a apreensão do conjunto, e neste sentido, independente-
mente das possíveis infl uências ou convergências, a opção corresponde a uma natural 
e inteligente opção projectual. Partem da escolha de um acontecimento topográfi co 
relevante e minimamente legível, cuja estratégia de implantação dos edifícios no 
seu contorno permita evidenciar. Esta opção, de não imposição de um plano ideal, 
mas de adaptação de uma estratégia a um contexto topográfi co específi co, permite 
não só que o lugar seja determinante na escala do conjunto, mas também que cada 
assentamento possua uma forma única e intrinsecamente integrada na sua envol-
vente. Ainda que determinada pelo sítio, a forma de cada assentamento é desenvol-
vida de modo a estabelecer o máximo de regularidade e abstracção. Neste sentido 

60 JCI. Estudos realizados pela JCI até fins de 1962, reunidos por distritos e no continente em geral. Lisboa, JCI, 

1963.

61 “Na Alemanha está em vigor a lei de 10 de Maio de 1920 relativa às propriedades familiares do Reich. 

Esta lei tem por fim preparar terras para a colonização interna pelo fraccionamento de grandes proprie-

dades. Mais tarde procedeu-se à colonização da parte oriental da Alemanha, onde a população é menos 

densa, por colonos das regiões industriais do Sul e do ocidente. Existe hoje na Alemanha grande corrente 

em favor da colonização interna. Todos os anos se criam milhares de explorações agrícolas. A coloni-

zação interna […] tornou-se sinónimo de trabalho produtivo para lutar contra o desemprego e chegar a 

melhor distribuição demográfica.” In “Parecer referente a dois projectos de colonização interna”. Diário 

das Sessões da Câmara Corporativa. 10.º Suplemento ao n.º 192. 29 de Outubro de 1938. Secretaria da 

Assembleia Nacional da República Portuguesa.

62 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat rural. Lisboa, UTL. ISA, 1949. [Relatório final do curso de 

Engenheiro Agrónomo]. Bibliografia.

63 MIGGE, Leberecht. Deutsche Binnen-Kolonisation, Sachgrundlagen des Siedlungswesens. Berlin-Friedenau: 

Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft/Deutsche Kommunal-Verlag, 1926.

•281.  Esquema de um “Rundlinge”
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•282.  Rundling Mammoißel

•283.  Charlottenburg, Plano, 1771

•284.  Nahalal, Israel – arq. Richard 

Kauffmann, 1921
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•285. La Banzana, Badajoz. Arq. Ale-

jandro de la Sota, 1954.

•286.  Tipo de assentamento colonial 

na Alemanha Oriental, 1926.

•287.  Parker & Unwin, Hampstead 

Garden Suburb, 1907.

•288.  “Esquemas de agrupamento de 

habitações para trabalhadores agríco-

las e operários da industria residentes 

no campo”, na Alemanha em 1923. 

•289.  Projecto de Leberecht Migge 

para os espaços exteriores do projecto 

do arq. Bruno Taut para Britz, 1926.
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•290. La Vereda, Sevilla – Arq. José Luis 

Fernández del Amo, 1963 . 
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•291. Miraelrio, Jaén – Arq. José Luis 

Fernández del Amo, 1967.

•292. San Isidro del Pinar, Navarra. Arq. 

Antonio Barbany Bailo, 1959.

•293.  Casar de Miajadas, Cáceres – 

Arq. Jesús Ayuso Tejerizo, 1962. 

adquiremuma espessura, um carácter – no sentido expresso por Thomas Sharp64, de 
simplicidade, e essencialidade – que lhes confere uma ímpar legibilidade e capacidade 
de inscrição no território.

Os espaços centrais propostos cumprem o seu papel de garantia da unidade do 
conjunto ao agregarem em torno de si os edifícios dos casais, que apesar de implan-
tados no centro dos lotes, já não são tão vincadamente separados dos espaços 
públicos pela arborização como na Aldeia Nova do Barroso, mas, pelo contrário, 
concorrem para a sua conformação. Enquanto espaços públicos – praças – são mais 
consequentes de toda a estratégia de agregação, do que de um desígnio em si, no 
entanto, e nos casos em que a escala é controlada65  e a arborização vingou, adqui-
riram, pela sua inerente natureza agregadora, pela relação com a topografi a, e pela 
presença do chafariz, tanque e lavadouro, um sentido de espaço público de estar, de 
encontro colectivo, muito vivido, ou, pelo menos, de evidência e perenidade assina-
láveis. [•294]

A praça de centro. 
No espaço da cidade, a praça é historicamente considerada um centro de 
celebração, uma forma urbana de referência afectiva ou simbólica. A este 
centro de celebração corresponde, em muitos casos, uma centralidade 
geográfi ca e física que defi ne a praça […]. 
Podemos, também, citar como exemplo as cidades novas do racionalismo 
italiano (Sabaudia, Pontínia, Aprilia, Guidonia, Latina, Carbonia...), muitas 
vezes “desenhos de abstractas composições arquitectónico-urbanísticas, aos 
quais se ligava o propósito de representarem uma possível reestruturação 
‘racional’ do território”, mas onde não deixou de se desenhar o conceito 
tradicional de centro de cidade, na fi gura da sua praça representativa.66 
Madalena Pinto da Silva

Os desenhos que conhecemos dos assentamentos não esclarecem a localização 
dos equipamentos associados ao abastecimento de água – chafariz, bebedouro para 
animais, lavadouro –, cujos projectos, à excepção do fontenário para a Aldeia da 
Veiga, são desenvolvidos aparentemente enquanto projectos-tipo, existindo até uma 
falta de correspondência entre o assentamento referido no desenho e aquele onde 
realmente foi construído. Não encontrámos na implantação destes equipamentos 
um sentido ou estratégia clara e comum a todos os assentamentos, existindo casos 
em que se encontram implantados no centro do espaço (Aldeia da Veiga, núcleo II da 
CA Alvão), em um dos topos (Vidoeiro, Pinhal Novo, núcleo VII da CA Alvão), ou em 
vários pontos sem aparente relação (S. Mateus).

No caso do assentamento de S. Mateus e de Pinhal Novo, é também nestes 
espaços centrais que na década de 1960 serão construídos edifícios que integram 

64 Sharp, Thomas. The Anatomy of the Village. Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1946. 

65 Há uma diferença clara entre a escala do espaço central dos assentamentos de S. Mateus, Vidoeiro e 

Pinhal Novo – conformados com 9 a 10 casais – e do assentamento da Aldeia da Veiga – com 22 casais –.

66 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contempo-

rânea. Porto, Faup, 2009. [Dissertação de doutoramento em arquitectura]. p.227.
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•294.  Espaço central do assentamento 

do Vidoeiro, Aldeia da Veiga, Pinhal 

Novo, CA Alvão e S. Mateus.
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escola, casa da professora e sala polifuncional. 

Estas duas estratégias, de estruturação das “aldeias” e dos “lugares”, apro-
ximam-se das adoptadas, anos depois, nos assentamentos do colonato de Cela, em 
Angola [•295].

 O Plano de Urbanização do colonato, com as suas várias aldeias, bem como 
os projectos dos edifícios, foram executados no Gabinete de Urbanização 
Colonial, sendo os planos assinados pelo arquitecto Fernando Batalha em 
1952. […] Normalmente estruturadas por uma organização hierarquizada de 
ruas e edifícios, estas novas aldeias compõem-se de habitações unifamiliares 
de desenho simples, isoladas na sua grande maioria, tentando reproduzir, 
em certa medida, modelos dos bairros económicos da metrópole, também 
eles de cariz rural.67 Maria Manuela Fonte

Para além das semelhanças de desenhos dos assentamentos  “Cerca de 50% dos 
colonos [de Cela] eram oriundos de Trás-os-Montes e Alto Douro […].” 68

Os adjucatários de casais agrícolas ou os seus fi lhos casados terão, sob 
parecer favorável da JCI, preferência na constituição de núcleos de coloni-
zação no ultramar, promovida ou patrocinada pelo Estado. 
Base XXVIII da Lei 2014 – Maio 1946.69

67 FONTE, Maria Manuela. “Waku Kungo [Colonato da Cela]” In http://www.hpip.org/Default/

pt/ Conteudos/Navegacao/NavegacaoGeograficaToponimica/Localidade?a=309 [consultado em 

2014-11-20]

68 Idem. Ibidem.

69 Lei 2014. Diário do Governo n.º 115, Série I de 1946-05-27. Presidência da República.

•295.   “Plano da Aldeia de S. Tiago, 

Aldeia de Gradil, Sta Isabel e Aldeia de 

Monsanto. Gabinete de urbanização 

do Ultramar – Delegação de Angola, 

Planta de Urbanização, Arq. Fernando 

Batalha, 1952”.
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Aldeia Nova do Barroso

A planta é aproximadamente rectan-
gular, com 600 metros de comprimento e 
320 de largura. O topo Sul é em semicírculo 
fechado terminando em ponta para dar 
acesso à estrada e, o outro topo termina em 
dois quartos de círculo dando saída a dois 
ramais de ruas para ligação ao caminho 
de Gralhós a Travassos. Os edifícios estão 
situados em dois grupos de duas fi las a um 
e outro lado do arruamento principal sendo 
o conjunto cercado por duas ruas e intercep-
tado perpendicularmente por outras duas. 
As laterais cruzam com a principal na parte 
Sul, num largo em forma de losango no 
centro do qual está prevista a construção de 
uma escola e de um chafariz-bebedouro. Na 
parte Norte, a bifurcação do arruamento 
principal e cruzamentos com o caminho 
de Gralhós dão origem a uma plataforma 
triangular, início duma escadaria rústica 
de acesso a uma rotunda ou miradouro, 
situada no ponto mais alto da aldeia. É 
nesta rotunda que fi cará a capela e o depó-
sito da distribuição de águas. Reservam-se 
duas faixas laterais do terreno para arbo-
rização que será feita pelos colonos com 
árvores fornecidas pela Direcção Geral que 
acima citamos. O número de casas para 
colonos é de 45, todas de planta uniforme, 
encontrando-se além destas, seis ao Sul e 
quatro no topo Norte, de plantas diferentes 
daquelas, destinadas, oito a particulares e 
duas a edifícios públicos. 1 JCI

Também se considerou a vantagem 
de separar as casas, circundando-se por 
pequenos logradouros cujas extremas 
serão arborizadas. Assim se reduz consi-
deravelmente o perigo de incêndio, com a 
vantagem de dar ao conjunto aspecto geral 
de aldeia jardim, em vez de simples amon-
toado de casas sem expressão e sem graça.2

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de alde-

amento no Barroso. Aldeia Nova do Barroso e 

Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p. 1 e 2.

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p. 58 e 59.

Por outro lado, os casais fi carão 
dispostos em linhas de modo que a menor 
distância entre duas casas da mesma linha 
não seja inferior a treze metros e a distância 
mínima entre casas situadas em linhas 
diferentes ultrapassa 35 metros. Assim se 
evitará que, como infelizmente já tem suce-
dido em povoações com casas contíguas e 
ruas estreitas, o incêndio de uma casa se 
transforme em brazeiro que consome toda 
a povoação. 3

As laterais cruzam com a principal na 
parte Sul, num largo em forma de losango 
no centro do qual está prevista a construção 
de uma escola e de um chafariz-bebedouro. 
Na parte Norte, a bifurcação do arrua-
mento principal e cruzamentos com o 
caminho de Gralhós dão origem a uma 
plataforma triangular, início duma esca-
daria rústica de acesso a uma rotunda ou 
miradouro, situada no ponto mais alto da 
aldeia. É nesta rotunda que fi cará a capela e 
o depósito da distribuição de águas. 4

3 Idem. p. 44.

4 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de alde-

amento no Barroso. Aldeia Nova do Barroso e 

Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p. 1 e 2.

O espaço público da aldeia é marcado pelo 
arruamento central e seus remates, a Noro-
este, no ponto mais elevado o miradouro, 
onde se implanta a capela, e o triângulo que 
recebe a escadaria, e a Sudeste na cota mais 
baixa do assentamento o largo em forma 
de losango.

Os lotes foram desenhados com 2000 m2 
em média, na maioria dos casos têm forma 
rectangular com 35 metros de frente e 55 
metros de profundidade, sendo o edifício 
implantado no seu centro. O projecto 
propunha a arborização dos limites dos 
lotes, quer entre casais, quer na relação 
com a rua. 
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•296. Aldeia Nova do Barroso, projecto. JCI, 1944
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Creande

Os lotes variam entre 2000 m2 e 2800 m2, a 
maioria apresenta uma forma trapezoidal. 
Os edifícios dos casais são implantados 
no centro dos lotes. A distância entre dois 
edifícios varia entre 17 e 46 metros.
Todos os edifícios dos casais foram implan-
tados com o eixo longitudinal no sentido 
Noroeste Sudeste, com a habitação no 
extremo Noroeste. A orientação do casal 
assume total preponderância na implan-
tação, sendo o acesso indiferentemente 
executado a partir directamente da rua 
ou através de um percurso em torno do 
edifício. O plano previa a pavimentação de 
uma área em forma de semicírculo junto ao 
alpendre, que receberia esse percurso.
Os casais a Oeste são implantados pratica-
mente paralelos às ruas, enquanto os casais 
a Este formam um angulo entre 36o e 54 o 

com os arruamentos.

 A planta é aproximadamente 
triangular com um dos lados na estrada 
Braga-Chaves, ocupando uma área de 7,75 
hectares, isto é, 2.500 m2. por cada casal, 
visto o número de casais ser de 31. Todas as 
casas são do tipo adoptado para o projecto 
da Freguesia da Chã.1

A estrutura triangular decorre claramente 
da topografia do terreno, dispondo os 
arruamentos e praça central nos pequenos 
vales, e os lotes dos casais nas encostas, 
correspondendo o traçado das extremas 
centrais às linhas de festo.

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 

Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p. 94.

O espaço triangular onde se implantariam 
os edifícios assistenciais, e foi construída 
apenas a escola, funciona mais como 
um remate da estrada de ligação entre 
Creande, Centro Social e Aldeia Nova do 
Barroso, e um “largo” na Estrada Nacional 
Braga-Chaves, do que um espaço vivencial 
do assentamento. O espaço de relação com 
a aldeia de Morgade, espaço onde se previa 
um miradouro, é hoje apenas um espaço 
inóspito em torno do cemitério.
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•297. Aldeia de Creande, projecto. JCI, 1945
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Veiga

De forma sensivelmente triangular, o 
conjunto está implantado numa encosta 
acentuada voltada a Sudoeste. O eixo 
central da composição está alinhado com 
o ponto mais elevado a Nordeste, o Monte 
Pedregalho (1194 metros de altitude) a 
2,5 quilómetros de distância, e orientado 
no sentido do vale do Rio Cávado, facto 
expressivamente sublinhado pela presença 
simétrica, relativamente ao eixo referido, 
do Monte do Facho (1280 metros de alti-
tude) 6,7 km a Sudoeste e do Monte do 
Rochão (1401 metros de altitude) 8,5 km a 
Oeste do assentamento.
Nove dos dez casais que no plano inicial 
estavam implantados nas cotas mais 
baixas, a Poente, passaram para junto da 
estrada Montalegre-Sendim, a Sudeste e o 
décimo casal passou para o topo Noroeste, 
na sequência dos casais aí implantados. 
Quatro hipóteses podem justifi car esta 
alteração: implantar os casais em terrenos 
com uma inclinação menos acentuada; 
implantar os casais em terrenos de melhor 
aptidão agrícola (passaram de terrenos 
destinados à rotação D para B); dar mais 
visibilidade ao assentamento para quem 
percorre a estrada Montalegre-Sendim, 
que lhe era tangente; ou garantir que todos 
os casais formam com o arruamento um 
ângulo de cerca de 30o (no plano inicial, os 
casais a Sudoeste eram praticamente para-
lelos ao arruamento).

O espaço central da composição, “triân-
gulo” formado pelo arruamento curvo 
foi projectado como uma grande praça, 
aberta à paisagem, supostamente teria 
dois tratamentos de pavimento que dese-
nhariam uma oval no seu centro. Apesar da 
presença do fontenário, bebedouro e lava-
douro no eixo central do espaço, do sentido 
de protecção da sua forma e topografi a, 
quer pelas suas dimensões1 a que a escala 
dos edifícios dos casais não conseguem 
responder, quer pela ausência de arbori-
zação, é um espaço um pouco inóspito.
Os lotes variam entre 3300 a 4000 m2, a 
maioria sensivelmente rectangulares com 
50 metros de frente e entre 66 e 75 metros 
de profundidade. Os edifícios dos casais 
estão implantados com um afastamento de 
5 a 10 metros do arruamento, claramente 
descentrados no lote, e distam entre si 
entre 26 e 30 metros.
O facto de os casais não estarem implan-
tados no centro do lote e aproximarem-se 
do arruamento, assim como a uniformi-
dade no ângulo formado entre o casal e o 
arruamento, poderão ser lidos como decor-
rentes de preocupações no desenho do 
espaço público.

1 A zona Nordeste da praça tem um diâmetro 

de cerca de 66 metros, e a tangente ao 

arruamento a Sudoeste tem cerca de 165 

metros. Comparando, o espaço central do 

assentamento de S. Mateus tem 170 metros 

de diâmetro, mas o espaço é profusamente 

arborizado, o assentamento do Vidoeiro tem 

55 metros de diâmetro no topo Este, sendo 

que os limites são arborizados. Na aldeia da 

Veiga o espaço acaba por ser medido entre 

limites dos lotes, ou mesmo entre casais, que 

distam entre si, de Nordeste para Sudoeste, 

110, 140 e 200 metros.

Nos documentos da JCI este assentamento 
aparece referido como Aldeia da Veiga ou 
Aldeia de Montalegre, facto que contraria 
a lógica de categorização pela presença de 
equipamentos, colocando a hipótese de a 
categorização partir do número de casais. 
Optamos pela sua análise integrada no 
conjunto dos “Lugares” dado que a sua 
estrutura corresponde aos princípios que 
enunciámos para este conjunto.
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•298. Aldeia da Veiga de Montalegre, projecto. 

JCI, 1946
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S. Mateus

[…] as construções estão dispostas 
em círculo à volta de um arruamento 
também circular com 70 metros de raio 
sofrendo antes de entrar no vale uma 
infl exão até ao centro com o fi m de o atra-
vessar e ligar à estrada que se projectou. 
No centro há uma pequena rotunda ajar-
dinada, início duma escada rústica que dá 
acesso, subindo, a um miradouro situado 
na parte mais alta do “lugar”, numa outra 
rotunda. Toda a periferia, num raio de 130 
metros será arborizada […] a distribuição 
da água é feita por fontenário colocado no 
centro da povoação, ao fundo da escadaria. 
Construir-se-á também um lavadouro e um 
bebedouro para o gado.1 JCI

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de alde-

amento no Barroso. Aldeia Nova do Barroso e 

Lugar de S. Mateus. Lisboa, JCI, 1944. p. 1.

O espaço central em torno do qual se 
organizam os casais é um espaço côncavo, 
arborizado, rodeado pelo arruamento, nele 
se implantam o fontenário, a Este, o lava-
douro, no centro e a escola a Noroeste.
Os lotes, com cerca de 2370 m2, são dese-
nhados entre duas circunferências de 75 e 
130 metros de raio, correspondendo cada 
lote a um arco de 24o, com cerca de 30 
metros de frente. Os edifícios são implan-
tados 3 metros recuados em relação ao 
centro do lote, e distam entre si cerca de 
31 metros. 
O “aldeamento está situado numa encosta 
exposta a Sul”2 

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 5: Projecto de arru-

amentos para Aldeia Nova do Barroso e Lugar 

de S. Mateus: memória descritiva e justificativa. 

Lisboa, JCI, 1944. p. 2.
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•299. Lugar de S. Mateus, projecto. JCI, 1944
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 Vidoeiro

No projecto de colonização, o assenta-
mento é descrito, de forma simplista, 
como “9 casais dispostos ao longo do 
arruamento”1. Com forma de gota ou 
cornucópia, o conjunto é sensivelmente 
implantado em torno de uma ligeira proe-
minência, cujo sentido da encosta, e pela 
apropriação, também do espaço central 
do assentamento, se orienta para o vale 
do lado oposto do rio, entre o Outeiro dos 
Meninos e o Monte Meão. Com esta apro-
priação topográfi ca, e ao contrário dos 
restantes assentamentos da Colónia Agrí-
cola do Barroso, a praça central que agrega 
os casais é mais elevada que o espaço dos 
lotes, sendo esta condição ainda acen-
tuada pelo modo como o espaço foi terra-
planado. A colocação de um fontenário e 
lavadouro no topo Oeste, de outro fonte-
nário no centro e a arborização dos limites, 
conferem ao espaço um especial sentido 
acolhedor.

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 

Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p. 96.

Os lotes, de forma trapezoidal, tem cerca 
de 2950 m2, com cerca de 42 metros de 
frente e 60 metros de profundidade. Os 
edifícios estão implantados no centro dos 
lotes e distam entre si cerca de 27 metros.
 […] [Vidoeiro] constituído por 9 casais 
dispostos ao longo do arruamento. 2

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte – Freguesias de 

Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 1945. p. 96.
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•300. Lugar do Vidoeiro, projecto, 1945
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Pinhal Novo

No plano inicial, o assentamento, implan-
tado num espaço côncavo, era desenhado 
a partir de um espaço central com uma 
forma próxima de uma oval, encaixada 
entre a nova estrada Alto do Fontão – Beça 
e um caminho existente (os dois percursos 
tem um desfasamento de cerca de 5 metros 
de altitude), em torno da qual se dispu-
nham os 10 casais. O espaço central, cujos 
eixos mediam cerca de 150 e 75 metros seria 
ocupado em parte pelos lotes, que fi cariam 
cortados pelo arruamento, e no seu topo 
Sudeste por um espaço circular, terrapla-
nado, que funcionaria como miradouro 
junto da estrada Alto do Fontão – Beça.

Pelas marcas que fi caram das obras de 
escavação dos arruamentos1, que ainda 
foram realizadas, o eixo de composição 
do assentamento, decorria do sentido da 
concavidade do espaço, voltada a Noroeste, 
e era sublinhado pelo alinhamento com o 
ponto mais elevado da Serra do Larouco, 
junto à Fonte da Pipa (1536 metros de alti-
tude), vinte quilómetros a Noroeste do 
assentamento.
Os lotes, de forma trapezoidal, tinham 
cerca de 40 metros de frente e 90 metros de 
profundidade, incluindo a cortina fl orestal 
de abrigo, variando muito o ângulo entre 
as extremas laterais. Os edifícios seriam 
implantados junto do arruamento, ou se 
lermos os lotes em dois momentos, sepa-
rando a área da cortina fl orestal, podemos 
considerar que seriam implantados no 
centro da parte não arborizada. Todos 
os casais seriam implantados com o eixo 
longitudinal no sentido Noroeste Sudeste, 
com a habitação no extremo Sudeste, 
fi cando na maioria dos casos os edifícios 
sensivelmente paralelos ao arruamento.

1 “Arruamentos: Escavação completa. Falta 

toda a regularização. Falta ainda completar 

a ligação dos arruamentos com os caminhos 

(escavações e regularização).“ In JCI. Colónia 

Agrícola do Barroso: relatório do assistente. 

[Manuscrito]. Lisboa, JCI, 1948. s/n(4 de 

Outubro de 1947).
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•301. Lugar de Pinhal Novo, projecto. JCI, 
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Fontão

O plano inicial previa a organização de 
sete casais ao longo um arruamento que 
bifurcava a partir de um pequeno tramo 
de ligação à Estrada Nacional. O desenho 
dos arruamentos decorria da topografi a, 
seguindo o desenho das curvas de nível, de 
forma a implantar todos os casais sensi-
velmente à mesma altitude e em zonas 
relativamente planas. O ponto de ligação 
dos arruamentos com a Estrada Nacional 
coincide com a de um caminho existente 
para Cervos. Este ponto era assinalado 
com um espaço semicircular, arborizado, 
que funcionaria como um pequeno mira-
douro sobre as encostas voltadas a Sudo-
este. Também o ponto onde o arruamento 
bifurca seria assinalado com miradouro, 
circular, terraplanado, cujos limites seriam 
arborizados. Os casais formariam um 
ângulo de 30o com o arruamento e seriam 
orientados no sentido Noroeste-Sudeste, 
fi cando a habitação no topo Noroeste. Todo 
o conjunto seria resguardado a Nordeste 
por uma cortina fl orestal de abrigo.

No plano inicial os lotes, de forma trape-
zoidal, tinham cerca de 40 metros de frente 
e 100 metros de profundidade, incluindo 
a cortina fl orestal de abrigo. Os edifícios 
seriam implantados junto do arruamento, 
ou se lermos os lotes em dois momentos, 
separando a área da cortina florestal, 
podemos considerar que seriam implan-
tados no centro da parte não arborizada.
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•302. Lugar do Fontão, projecto. JCI. 1945

2.2.2 O ARRUAMENTO, OS ESPAÇOS CENTRAIS, A “ALDEIA JARDIM” E O PROBLEMA DA “MONOTONIA”
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Da solidez e “representação” da casa ao enraizamento regional
O projecto para o casal da Colónia Agrícola do Barroso apresentado em 19431, 

à semelhança dos assentamentos da Colónia, constitui um momento de transição 
muito marcante nos projectos arquitectónicos da JCI. Apesar de não identifi cada a 
autoria, é inegável que terá sido desenvolvido por um arquitecto, que cremos, como 
já referimos atrás, ter sido Eugénio Corrêa. De uma forma genérica, o foco de atenção 
do projecto deixa de se centrar na funcionalidade do espaço de trabalho agrícola, 
para se centrar na imagem sólida do edifício do casal agrícola enquanto suporte de 
representação da empresa agrícola familiar. A noção do conjunto edifi cado confor-
mador de um recinto desvanece-se com a objectualização do edifício, engrandecido 
pela concentração dos programas num único volume, implantado no centro do lote. 
Os símbolos do lar – lareira e chaminé – são exteriormente empolados, e o espaço da 
cozinha, enquanto centro da vida familiar, é alvo de cuidadoso desenho.

Colocámos a hipótese de, à semelhança dos edifícios construídos no âmbito dos 
serviços fl orestais – numa primeira fase eram projectados por engenheiros silvicul-
tores ou desenhadores formados em condução de obras públicas, passando poste-
riormente a ser desenvolvidos pelo MOPC2 –, os projectos dos casais das colónias 
agrícolas da JCI também terem passado, neste segundo período – em que a JCI ainda 
não integrava arquitectos no seu quadro –, a serem desenvolvidos por funcionários da 
DGEMN, como é o caso do arquitecto Eugénio Corrêa. E, neste contexto, a seguirem a 

1 JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do casal tipo do Barroso. 

Lisboa, JCI, 1943.

2 MONIZ, Gonçalo Canto. "Arquitectos e Políticos. A arquitectura institucional em Portugal nos anos 30". 

DC Papeles n.º 13-14. Barcelona, Departament de Composició Arquitectónica UPC, 2005. p.68-79. Dispo-

nível em upcommons.upc.edu [consultado em 2015-07-23]. 

2.2.3 
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metodologia, ou parte da metodologia de intervenção proposta por Duarte Pacheco, 
facto que torna também mais pertinente a existência de referências internacionais 
quer no desenho dos assentamentos – como vimos atrás –, quer no desenho da 
casa, onde o tema do enraizamento, à semelhança do debate gerado pela “Cidade 

Jardim”Alemã, se destaca. 

A metodologia de intervenção proposta por Duarte Pacheco, para o funcio-
namento dos organismos, assenta nos critérios da ciência moderna, isto é, 
“prever e controlar” o processo através da “redução da [sua] complexidade”, 
o que implica “dividir e classifi car para depois determinar relações siste-
máticas entre o que se separou”. Neste sentido, pretende-se compreender 
a realidade existente, estudar os modelos internacionais e uniformizar os 
critérios de intervenção. Assim, a DGEMN cria os diferentes organismos 
com uma equipa multidisciplinar, composta por um engenheiro da direcção, 
que normalmente geria o organismo, um ou mais elementos ligados ao 
ministério cliente, que permitia estabelecer um diálogo ao nível das exigên-
cias programáticas e um arquitecto, que trabalharia na concepção dos 
projectos. Esta equipa deveria começar por apresentar um levantamento da 
situação existente, apurando as necessidades de obras de restauro, de obras 
de ampliação ou de construção de novos edifícios. Depois deveria proceder 
à análise comparativa de projectos similares, o que implicava a realização 
de visitas de estudo ao estrangeiro. Por último, deveria ser defi nido um 
programa arquitectónico e elaborado um projecto tipo, que permitisse cons-
truir com rapidez e economia o maior número de edifícios. A uniformização 
da resposta a um problema obrigava, também, à defi nição de critérios para 
os projectos excepcionais. 3 
Gonçalo Canto Moniz

No conjunto de projectos de casais desenvolvido neste segundo momento – 
Casal tipo do Barroso, Casal Tipo do Núcleo da Boalhosa4 apresentado pelo arquitecto 
Maurício Trindade Chagas em 1946 e Casal para a Herdade de Pegões, cuja data e 

3 MONIZ, Gonçalo Canto. "Arquitectos e Políticos. A arquitectura institucional em Portugal nos anos 30". 

DC Papeles n.º 13-14. Barcelona, Departament de Composició Arquitectónica UPC, 2005. p.68-79. Dispo-

nível em upcommons.upc.edu [consultado em 2015-07-23]. 

4 CHAGAS, Maurício Trindade. Núcleo da Boalhosa. Anexo VI: Casal tipo. Lisboa, JCI, 1946. 
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autoria não estão registadas5, destaca-se a ideia de propor um tipo para a região6. 

5 Nos documentos consultados, a memória descritiva do projecto do casal está assinada com a data de 21 

de Fevereiro de 1949*1, tendo o casal modelo sido construído em 1948*2, o que revela que esta data não 

pode corresponder à data inicial do projecto, mas apenas a um documento preparado para instruir o 

concurso da empreitada. Não acedemos a nenhum documento que revele a data e o autor do projecto.

 Vítor Mestre*3 e Hélder Coelho*4 referem que os arquitectos António Trigo e Henrique Albino terão sido 

os autores dos projectos dos três tipos de casais construídos em Pegões, alertando Hélder Coelho para 

o erro patente na “crença de alguns habitantes da antiga Colónia” de que o projecto seria do arquitecto 

Eugénio Correia. Desconhecemos as fontes que sustentam tal afirmação, que no nosso entender não 

parece estar correcta. Através dos documentos consultados, o projecto do casal desenvolvido em 

1949/1950 é da autoria do arquitecto António Trigo*5 e o projecto desenvolvido em 1950 para a CA da 

Gafanha*6, e que foi adoptado com pequenas alterações para o núcleo das Figueiras e Vale da Judia*7, é 

da autoria do arquitecto Maurício Trindade Chagas. Não estando assinado o projecto dos casais cons-

truídos no núcleo das Faias, resta-nos colocar algumas hipóteses de autoria. Perante “crença de alguns 

habitantes”, referidos por Hélder Coelho, e à semelhança do projecto dos casais para o Barroso, cujos 

desenhos também não estão assinados e que segundo o arquitecto José Luís Pinto Machado, são da 

autoria do arquitecto Eugénio Corrêa*8, colocamos a hipótese de ser Eugénio Corrêa o seu autor, consi-

derando que terá elaborado um conjunto de projectos para a JCI, após um primeiro período em que 

apenas os engenheiros civis e agrónomos participaram nos projectos*9. A segunda hipótese corresponde 

à possibilidade de ter sido o arquitecto Maurício Trindade Chagas a projectar em 1946 o Casal para a 

Boalhosa e o Casal para Pegões, cujos desenhos se assemelham no que respeita à expressão gráfica.

*1  JCI. Construção de 58 casais agrícolas na CA de Pegões: memória descritiva e peças desenhadas. Lisboa, JCI, 

1949.

*2  “Construiu-se um casal por administração directa e para estudo, o qual tem servido para instalação do 

pessoal técnico. Gastaram-se nesta construção 91 978$45.” In JCI. Relatório dos trabalhos executados pela 

2ª Repartição. Lisboa, JCI, 1948. p.58.

*3  MESTRE, Victor. “Faias e Pegões. De Terra de Bandoleiros, Guerrilheiros e Assaltantes à colonização dos 

anos 40 deste século”. In www.vmsa-arquitectos.com/Public_Faias-pegoes_1999.pdf [consultado em 

2011-11-11]. p.7.

*4  COELHO, Hélder Paiva. “O Núcleo de edifícios modernos de Santo Isidro de Pegões”. In PEREIRA, Nuno 

Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. p.72.

*5  TRIGO, António. Herdade de Pegões – zona A. a: Projecto do casal. Lisboa, JCI, 1950.

*6  CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do casal tipo para a Gafanha: memória descritiva. Lisboa, JCI, 1950.

*7  JCI. Construção de 6 casais agrícolas na CA de Pegões (Vale da Judia) concelho de Montijo: projecto. Lisboa, 

JCI, 1954.

*8  Arquitecto do quadro da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais desde 1920, e Inspector 

Superior de obras Públicas a partir de 1955. In FERREIRA, Carlos Antero. Elogio histórico do arquitecto 

Eugénio Corrêa. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1991. p.11 e 12.

*9  Nas Colónias Agrícolas de Milagres e Martim Rei, entre 1937 e 1946 os projectos são assinados pelo enge-

nheiro civil Dâmaso Constantino, pelo engenheiro silvicultor Mário Amaro Santos Gallo (primeira versão 

do casal da CA de Martim Rei) e pelos desenhadores Carlos Corvajal e José Alves Júnior. No conjunto das 

sete colónias só aparecem documentos assinados por arquitectos a partir de 1946 (Maurício Trindade 

Chagas) e 1948 (António Trigo). Depois de 1948 estão documentados projectos de Celestino de Castro 

em 1951, Henrique Albino entre 1952 e 1954, José Luís Pinto Machado entre 1956 e 1965, Vasco Lobo entre 

1957 e 1960, Henrique Taveira Soares entre 1957 e 1960, J. Oliveira Neves entre 1957 e 1966, Alfredo da 

Mata Antunes em 1960, entre outros. Entre 1943 e 1948 existe um conjunto de projectos não assinados – 

assentamentos e casal da CA do Barroso e casal para a Herdade de Pegões que claramente foram dese-

nhados por arquitectos. Segundo o arquitecto José Luís Pinto Machado (em entrevista a 15 de Fevereiro 

de 2012) o casal para a CA do Barroso terá sido desenvolvido pelo arquitecto Eugénio Correia, arquitecto 

que terá mantido sempre alguma proximidade com a JCI, inclusive pronunciando-se verbalmente sobre 

os projectos elaborados pelos funcionários da Junta durante o seu desenvolvimento. 

6 O título do projecto para o Casal do Barroso redesenhado em 1944 é “Projecto do casal tipo para a região 

do Barroso”. JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. 

Lisboa, JCI, 1944. s/n.
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Com o programa das Casas Económicas […] foi possível implementar uma 
estratégia de casa reprodutível – ainda que não dependente da tecnologia 
para a sua construção ou do recurso a inquéritos sociológicos para a defi -
nição das tipologias. Tratava-se da utilização de um modelo morfotipo-
lógico de pendor universal, construído com meios e técnicas tradicionais, 
embora a propaganda o divulgasse como regionalista e isolacionista. O 
que variava no caso concreto de uma cidade ou vila era a forma urbana, o 
traçado ou o tipo de agrupamento, consoante o número de habitantes a 
alojar.7 Ricardo Carvalho

Ao contrário dos casais para as Colónias do Sabugal e Milagres, que se apro-
ximavam das “Casas económicas” na sua elementaridade, matriz compositiva e 
na variação regional apenas epidérmica, as propostas para os novos casais não só 
recorrem à utilização dos materiais e técnicas construtivas presentes na região, 
garantindo a questão da redução de custos e a qualidade de execução, como reinter-
pretam os modelos de organização espacial das construções rurais da região, com o 
objectivo de optimizar a resposta a uma condição climática específi ca e garantir o 
enraizamento dos colonos.

Do ponto de vista da solidez construtiva e da procura de uma expressão de 
representação do Estado, aproximam-se agora das casas dos guardas fl orestais, 
cantoneiros e guardas fi scais.

Concentração da habitação e dependências agrícolas num volume único 

A opção pela concentração da habitação e dependências agrícolas num volume 
único constitui uma clara ruptura relativamente aos projectos anteriores, podendo, 
no entanto, ser vista como uma opção que procura dar continuidade aos dispositivos 
espaciais tradicionais da região. Ruptura que se expressa quer na diferente postura 
perante a distância entre os espaços para os animais e para os homens, quer na consi-
deração de um observador externo que introduz um sentido de representação do 
edifício, quer na relação que se estabelece entre o desenho do edifício e o desenho do 
assentamento. Continuidade pelo modo como reinterpreta a organização da casa da 
região em torno de um pátio ou eido, apesar de o fazer através de espaços cobertos.

Nos projectos anteriores, reagindo à falta de higiene e salubridade identifi cada 
nas construções rurais do país, existia uma preocupação explícita na separação clara 
entre espaços para os animais e espaços para os homens. O processo de progressiva 
independência volumétrica e afastamento de cada programa, que também carac-
terizou todo o percurso de construção dos pueblos em Espanha, sofre uma ruptura 
deixando de ser considerada problemática a coexistência dos dois programas sob 
o mesmo edifício partilhando paredes meias. Uma das razões que colocamos para 
justifi car esta ruptura prende-se com a procura de um sentido de enraizamento 
dos colonos através de organizações espaciais que se aproximem dos seus hábitos, 

7 CARVALHO, Ricardo. A Cidade Social. Impasse. Desenvolvimento. Fragmento. Lisboa, Tinta da China, 2016. 

p.135.
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não deixando, contudo, de garantir níveis aceitáveis de higiene e salubridade8. Este 
sentido de enraizamento, que, segundo expressa Orlando Ribeiro, corresponde a uma 
consciência de que “[…] as soluções técnicas devem subordinar[-se] a uma compre-
ensão carinhosa das necessidades e usos locais.” 9, constitui um dos componentes da 
ideia de estabelecer tipos regionais em oposição a um modelo único a implementar 
em todo o território, tema que abordaremos mais à frente.

A concentração de todos os programas do casal agrícola num volume único, 
pode também ser entendida como uma estratégia para engrandecer o edifício e o seu 
potencial de representação. No casal do Barroso, não existindo uma expressão exte-
rior dos programas agrícolas, há claramente uma manipulação da percepção visível 
da dimensão da habitação. Para além da utilização de igual caixilharia e colocação de 
suportes para vasos junto de todos os vãos, incluindo nos silos, há um destaque espe-
cial na volumetria da lareira e chaminé, símbolos de um lar que se pretende idealizar 
e referenciar como base de um programa de colonização. [•304]

No casal para a Herdade de Pegões, apesar do programa dos estábulos já se 
expressar exteriormente, quer pela variação da direcção da cobertura, quer pelo 
desenho dos vãos, a volumetria da habitação é igualmente empolada, através da 
dissimulação do volume do alpendre e palheiro cujo desenho da cobertura e dos vãos 
acompanha a caracterização exterior da habitação, parecendo pertencer-lhe. [•320]

A opção pelo desenho de um edifício compacto e objectualizado que explora 
uma variedade de leituras perspécticas a partir dos seus ângulos, não revela uma 
preocupação, nem introduz qualquer contributo específi co para a organização da 
parcela, mas garante uma fl exibilidade na sua implantação em diversas condições 
inerentes à especifi cidade da composição de cada assentamento e uma resposta 
efi caz ao mecanismo de implantação dos casais formando um ângulo agudo com a 
via, privilegiando a sua observação de escorço.

Interessa-nos sublinhar este sentido de objectualização, e a forma como é traba-
lhado, inclusive para compreender como as diferenças, a este nível, entre o casal do 
Barroso e o casal de Pegões se relacionam directamente com as premissas defi nidas 
ou que os próprios edifícios vão impor no desenho dos assentamentos.

No casal do Barroso não há uma diferenciação de investimento formal entre 
uma suposta frente e traseiras. A leitura exterior da casa revela uma dicotomia 
entre os dois pontos de vista mais explorados na implantação dos casais nos assen-
tamentos, que apesar de diferenciadora, não traduz um juízo de valor. O ângulo que 
permite visualizar a entrada do pátio coberto e o alçado lateral correspondente às 
dependências agrícolas, explora a percepção do volume com um piso único sob a 
continuidade serena da cobertura em colmo rematada no seu ponto mais elevado 
pela chaminé. No ângulo oposto, o edifício revela a sua complexidade compositiva: 

8 Como veremos adiante, Ludovico Quaroni revela igual preocupação ao projectar um quarto para um 

vigilante no volume dos estábulos, nos casais projectados para La Martella, em 1951.

9 RIBEIRO, Orlando. “A concentração urbana e os seus males. Documentos e perspectivas de 

estudo.”[1957]. Opúsculos Geográficos. Volume V – Temas Urbanos. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. p. 134.
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o corpo com os dois pisos da habitação – cuja verticalidade é ainda acentuada pela 
presença do volume do forno e chaminé – e onde se localiza a porta da despensa, e o 
corpo de um único piso das dependências agrícolas.

No casal para a Herdade de Pegões não será rigoroso falar de uma objectua-
lização do edifício, mas da encenação da sua frente. A concentração de todos os 
elementos expressivos do edifício num dos alçados – dois arcos, do coberto e do 
alpendre, forno e chaminé –, e a sua hierarquização em planos sucessivos, contrasta 
claramente com a secura dos restantes alçados, respondendo directamente à 
premissa de implantação do casal que impõe uma relação directa entre a entrada do 
edifício e a via de acesso, como vimos no capítulo anterior.
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A proposta de um tipo para a região

[…] projectos Tipos Regionais de Escolas Ofi ciais, concebidos para serem 
construídas em série, de harmonia com as características da arquitectura 
regional, impostas, não só pela aplicação dos materiais próprios dessas 
regiões, como também pelas variações do clima, que no nosso Pais são 
muito acentuadas de região para região.10 Gonçalo Rebello de Andrade.

Com a hipotética participação de arquitectos da DGEMN nos projectos da JCI, 
e em especial do arquitecto Eugénio Corrêa, o tema dos projectos regionalizados, 
em debate desde a década de 1930 na DGEMN, passa também a estar presente nos 
projectos para os casais agrícolas. A casa rural, “fi lha legítima da geografi a”11, cons-
titui o programa, por excelência, onde o tema poderá ser explorado em todas as suas 
dimensões. Nela é possível ultrapassar o sentido mais epidérmico da mera utilização 
dos materiais próprios da região e interpretar também a relação entre a confor-
mação volumétrica e espacial da casa e as consequências, marcantes na orientação 
da produção agrícola e animal e no quotidiano familiar, da sua condição geográfi ca 
e climática.

Pode dizer-se que os aspectos da casa variam em função do meio, como 
os próprios caracteres étnicos da população. E, se o meio geográfi co é tão 
diverso de província para província, não estranharemos que diversos sejam 
também os tipos de casas rurais que nelas podemos encontrar.12 Amorim 
Girão

Do ponto de vista do conhecimento sobre a habitação rural, a década de 1940, 
para além da publicação do primeiro volume do Inquérito à Habitação Rural13, é 
marcada pela publicação dos estudos de diferenciação regional de Amorim Girão14 
e Orlando Ribeiro15, e do início dos estudos de etnologia de Jorge Dias, Benjamim 
Pereira e Ernesto Veiga de Oliveira16. Os estudos dos geógrafos são reconhecidos nos 

10 ANDRADE, Gonçalo Rebello de. Anteprojecto do Plano Geral de Tipos-Regionaes de Escolas Primárias 

Oficiais a Construir em Série – Memória. Lisboa, 14 de Dezembro de 1933, Arquivo da DGCE – Processo de 

Expediente-Geral, da DGEMN. in Pimentel, Jorge Miguel de Faria da Cunha. Obra pública de Rogério de 

Azevedo: os anos do SPN/SNI e da DGEMN. Valladolid, Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura, 2014. [Tese de doutoramento em Arquitectura]. Anexos p.439.

11 “Quando falamos de habitação humana debaixo do ponto de vista geográfico, importa acentuar que nos 

referimos apenas à casa rural, habitada pelos que se empregam no trabalho da terra, a qual está sempre 

mais integrada no ambiente que a rodeia; não à casa de gente rica, com recursos para ir buscar ao longe 

e ao largo o que perto não encontra, que essa nunca poderá dizer-se «filha legítima da geografia».” in 

GIRÃO, A. de Amorim. Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. p.249.

12 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. p.251.

13 BASTO, E. A. Lima; BARROS, Henrique de. Inquérito à habitação rural. Vol. 1: A habitação rural nas 

províncias do Norte de Portugal (Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto-Douro). Lisboa, UTL, 1943. 

p.357-358.

14 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941.

 GIRÃO, Aristides de Amorim. Atlas de Portugal. Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1941.

15 RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945.

16 Apesar de a maioria dos trabalhos destes três autores ser publicada apenas muito mais tarde, na 

colecção “Portugal de Perto”*1 na década de 1990, parte dos estudos são publicados, inicialmente, nas 

décadas de 1940 e 1950, em artigos científicos dispersos, conforme refere Benjamim Pereira*2. É neste 
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documentos da JCI, que inclusive citam Amorim Girão em vários Projectos de Coloni-
zação17. Os três projectos de casais desenvolvidos neste período refl ectem claramente 
as leituras geográfi cas da casa rural desenvolvidas por estes autores, pelo que as 
convocamos para uma leitura cruzada com a análise dos projectos. 

A primeira infl uência do meio nas formas características da habitação 
humana deriva da própria natureza dos materiais de construção empre-
gados. […] Muito variado é no nosso País o material que a natureza põe à 
disposição do Homem para a construção da sua casa. 18 Amorim Girão

Nos três projectos em análise é clara a relação entre a escolha dos materiais e a 
região onde vão ser construídos. Mas, mais do que a simples escolha, interessa-nos 
sublinhar o modo como a sua utilização, igualmente através de técnicas construtivas 
enraizadas, foi orientada no sentido de os edifícios adquirirem uma expressão arqui-
tectónica coerente e consequente com o material utilizado, e especialmente sólida 
e duradoura.

A segunda categoria de infl uências do meio nas formas da casa deriva do 
clima e prevalece muitas vezes, até, sobre a primeira. 19 Amorim Girão

O contributo ou a consequência das especifi cidades climáticas no desenho da 
casa pode ser visto segundo várias perspectivas. Por um lado, a relação intrínseca 
entre o clima e a orientação da produção agrícola e animal com consequências no 
programa da casa, e por outro, o modo como a forma e a composição volumétrica 
do edifício respondem directamente às questões climáticas (insolação, frio, vento, 
chuva, humidade, seca, etc.).

A primeira grande diferença, identifi cada por Amorim Girão e Orlando Ribeiro, 
entre a casa rural do Norte e a do Sul de Portugal prende-se com a sua organização em 
um ou dois pisos, e com a relação espacial entre a habitação e as dependências agrí-
colas. As propostas desenvolvidas neste segundo momento para a região do Minho, 

período que Jorge Dias, após terminar em 1944 o seu Doutoramento em Etnologia na Universidade de 

Munique, com a tese “Vilarinho da Furna, Um Povo Autárquico da Serra Amarela.”, assume, em 1947, a 

direcção do sector da etnografia do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular*3.

*1 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Arquitectura Tradicional Portuguesa. [Colecção 

Portugal de Perto]. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992.

*2 FARIA, Nuno. Os Inquéritos  [à Fotografia e ao Território]. Paisagem e povoamento. Guimarães, CIAJG, 

2015. p.311-351.

*3 SOBRAL, José Manuel. “DIAS, António Jorge” in Dicionário de Historiadores Portugueses: da fundação da 

Academia Real das Ciências ao final do Estado Novo (1779-1974). http://dichp.bnportugal.pt/index.htm 

(consultado em 2015-08-25).

17 “Trás-os-Montes, pode considerar-se a nossa província mais isolada e isolante: isolada, pelas muralhas 

de relevo que a separam do Minho e a furtam à influência benéfica do mar, e ainda pelo fosso profundo 

do Douro que a contorna por dois lados; isolante, pelo cunho de individualidade que estas mesmas 

condições impõem à formação social e ao carácter e costumes da sua população. Trás-os-Montes é, com 

efeito, de todas as nossas regiões históricas, a que tem conservado mais forte personalidade e mais vivo 

sentimento de independência. Das suas mais elevadas serranias descortinam-se as planícies vizinhas 

em rendida vassalagem: «P’ra cá do Marão, mandam os que cá’stão». In Amorim Girão – Geografia de 

Portugal, pag.388.” In JCI. Projecto de colonização do Planalto do Alvão. Lisboa, JCI, 1948. p.1.

18 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. p.249-252.

19 Idem. p.253.

Dos materiais de construção 
disponíveis à expressão 

arquitectónica

Das infl uências do clima à 
composição volumétrica e 

organização espacial
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Trás-os-Montes e Ribatejo interpretam atentamente as estruturas espaciais das casas 
de cada região, e a sua relação com o quotidiano familiar e agrícola. Interpretação que 
se refl ecte na proposta de organização do programa e caracterização dos espaços de 
forma diferenciada para cada região.

Na proposta para o Barroso, a casa é organizada através de um pátio coberto 
que medeia a relação entre a habitação e as dependências agrícolas. O espaço da 
cozinha é caracterizado como um outro pátio, agora interior, que centraliza a vida 
doméstica e estrutura a habitação em dois pisos.

No projecto, não construído, para o casal da Boalhosa, o edifício adapta-se à 
topografi a acentuada, estrutura-se em três pisos, sendo que as dependências agrí-
colas se alinham no piso térreo construindo a frente do “terreiro”. No piso intermédio, 
onde se localiza a cozinha e o celeiro, destaca-se a grande varanda que complementa 
e fl exibiliza a vivência dos espaços.

O casal projectado para a Herdade de Pegões é organizado num piso único, 
térreo. Apesar da maior parte das dependências agrícolas integrar em conjunto com 
a habitação um mesmo edifício, os dois programas funcionam autonomamente, 
possuindo espaços de entrada completamente independentes. Na habitação destaca-
-se a presença do alpendre, espaço de relação entre interior e exterior, cujo programa 
ultrapassa a simples entrada para se afi rmar como espaço de estar.
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Casal tipo para a região do Barroso

As casas de granito tão generalizadas 
no Norte do País, sobretudo no Minho, em 
Trás-os-Montes, na Beira Alta e Transmon-
tana, são na maior parte dos casos feitas 
de grandes blocos, às vezes com aparelho 
rudimentar ou mesmo sem aparelho e sem 
reboco, de construção maciça, pesada, 
quase ciclópica, fazendo corpo com a rocha 
viva donde emergem. Tudo nelas traduz a 
dureza do material com que são constru-
ídas, quando mesmo se não aproveitam 
para a construção os próprios rochedos 
naturais. […] O aspecto maciço e a solidez 
da construção, que desafi a os séculos, são 
as características dominantes do conjunto. 1 

Amorim Girão

O casal para o Barroso é projectado em 
alvenaria de granito, “As paredes prin-
cipais e mestras são de parede dobrada 
ou grossa, de 60 centímetros de espes-
sura, sem argamassa. Todas as restantes 
são de perpianho, em seco […]. Todos os 
pavimentos são de calçada à portuguesa 
excluindo o da cozinha e o da sentina e do 
forno que são de lajedo, e os dos quartos de 
dormir e o do sótão sobre os estábulos, que 
serão de madeira (soalho).” 2 

A sua construção – que será apenas levada 
a cabo no terceiro momento que identifi -
cámos – impressiona pela solidez, rigor 
do desenho e qualidade de construção 
das alvenarias, aspectos cuja importância 
para os projectistas está bem patente nos 
relatórios dos assistentes técnicos. Rela-
tórios que evidenciam também a presença 
de arquitectos no acompanhamento das 
obras.

Reprovei na semana passada uma 
nova pedreira por não obedecer às caracte-
rísticas exigidas no caderno de encargos.3

1 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. 

p.252.

2 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

3 JCI. CA do Barroso: relatório do assistente. S. 

Mateus – 31 de Janeiro de 1948. [Manuscrito]. 

Lisboa, JCI, 1948. s/n.

Também tive que intervir, demolindo 
paredes e rejeitando pedras por não obede-
cerem ao projecto e caderno de encargos. 
Como entrei logo ao princípio com grandes 
exigências entendo que de futuro terão 
mais cuidado evitando assim maiores 
prejuízos.4

Tanto as fi adas como a simetria das 
pedras estão a ser seguidas quase rigorosa-
mente, aliando a isto uma boa execução.5

Prossegue a construção do casal n.º 1, 
dentro do critério referido anteriormente às 
instruções deixadas pelo Sr. arquitecto Trin-
dade Chagas na última visita a esta zona de 
trabalhos.6

Falta apenas que os Srs. arquitectos 
se pronunciem sobre se as casas fi carão com 
ou sem soleira, para dar início às paredes 
em elevação como o Sr. arquitecto Trindade 
Chagas me disse que provavelmente haveria 
modifi cações no aparelho de pedra, seria 
conveniente que não demorasse muito a 
comunicação dessa alteração para evitar 
mais atrasos na construção dos casais.7

Sobre os materiais de cobertura das 
construções rurais do Norte de Portugal, 
Orlando Ribeiro afi rma:

A cobertura é de telha vã (telhado), 
de colmo (colmado) e de lousa (lousado) 
na Montanha, e o fumo, que enegrece o 
interior, escoa-se pelas aberturas do tecto, 
geralmente sem chaminé.8Orlando Ribeiro

4 JCI. CA do Barroso: relatório do assistente. S. 

Mateus – 31 de Março de 1948. [Manuscrito]. 

Lisboa, JCI, 1948. s/n.

5 JCI. CA do Barroso: relatório do assistente. 

Vidoeiro – 15 de Abril de 1948. [Manuscrito]. 

Lisboa, JCI, 1948. s/n.

6 Idem. s/n.

7 JCI. CA do Barroso: relatório do assistente. 

Creande – 31 de Julho de 1948. [Manuscrito]. 

Lisboa, JCI, 1948. s/n. 

8 RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e 

o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945. 

p.140.

A opção do material para a cobertura do 
casal para a região do Barroso, e o modo 
como é justifi cado, constituem o momento 
que melhor revela a atenção relativamente 
às construções da região, e a sua conside-
ração enquanto referências de projecto. Na 
caracterização do “Aspecto fi siográfi co” da 
região começa-se por referir que os habi-
tantes da região:

 Vivem instalados em rudimentares 
casas de pedra – em geral granito – as 
quais o frio, a falta de outro material e a 
tradição impõem a cobertura de colmo, que 
é também a das cortes. O mesmo regime 
de auto-sufi ciência forçada os fez vestir de 
burel, que fi am e tecem com a lã das suas 
ovelhas. 9 JCI

Cientes da polémica em torno da escolha 
do colmo – à qual o manual de Botelho 
de Macedo aponta várias desvantagens10, 
e em Espanha, como é referido na própria 
memória descritiva do projecto, a sua utili-
zação é condenada11-, no Projecto de Colo-
nização são tecidas longas considerações 
sobre as suas vantagens e desvantagens. 
A primeira questão levantada prende-se 
com a tradição da cobertura de colmo na 
região, e o seu signifi cado na hierarquia dos 
edifícios na aldeia.

9 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.5.

10 “O colmo sendo um óptimo isolador, tem 

todavia o grande inconveniente de arder 

com facilidade, e de constituir abrigo para 

toda a espécie de bicharia. Além disso, a 

sua renovação carece ser feita em períodos 

relativamente curtos, o que se torna dispen-

dioso.” in MACEDO, Mário Botelho de. A casa 

rural. A habitação. (Campanha da Produção 

Agrícola. Série B-N.º 26). Lisboa, Ministério da 

Economia. Direcção Geral dos Serviços Agrí-

colas, 1942. p.15.

11 “É certo que a nossa vizinha Espanha condena 

a cobertura de colmo a ponto de não permitir 

que seja subsidiada, pelo ‘’Instituto Nacional 

de la Vivienda’’, a construção de habitações 

ou dependências agrícolas, como estábulos e 

currais, que tenham de ser visitadas durante 

a noite; […]” in JCI. Projecto de colonização 

dos baldios de Montalegre e Boticas: I Parte – 

freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.43.
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•303.  Casas com cobertura de colmo em 

Tràs-os-Montes
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•304.  ”Projecto do Casal tipo do Barroso”, JCI, 

1943.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•83]
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A cobertura mais geralmente usada 
na região do Barroso é a de colmo. Em todas 
as aldeias são de colmo os telhados das 
casas de habitação, estábulos, palheiros, 
etc. só a Igreja e os edifícios escolares de 
recente construção fogem à regra, pois é já 
frequente encontrá-los com cobertura de 
telha. 12 JCI

Para defender a utilização deste material 
tradicional é também convocada a sua utili-
zação por outros países como a Alemanha, 
a França e a Inglaterra, referindo que o 
fazem “[…] até mesmo em construções 
de tipo que não pode ser classifi cado de 
pobre” 13. Orlando Ribeiro defende também 
a manutenção da tradição afi rmando que:

 […] à beira das estradas dos 
Midlands, a dois passos dos maiores 
centros da indústria britânica, se encon-
tram casas cobertas de colmo. Um país tão 
progressivo como a Inglaterra não tem de 

12 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.43.

13 Idem, Ibidem.

se envergonhar por esta concessão à tradi-
ção…14 Orlando Ribeiro

Mas, a referência internacional com mais 
peso, e eventualmente mais infl uenciadora 
da adopção do colmo para este projecto da 
Junta talvez seja a da Alemanha, que, como 
é referido no Projecto de Colonização15, 
apresentava na Sociedade Nacional de 
Belas-Artes em Lisboa, em Novembro de 
1941, a exposição “Moderna Arquitectura 
Alemã “organizada pelo Inspector Geral 
do Urbanismo de Berlim, arquitecto Albert 
Speer, e na qual seria apresentada a “casa 
rural tipo alemã, em que a cobertura é de 
colmo” 16. [•305]

14 RIBEIRO, Orlando. “A concentração urbana e 

os seus males. Documentos e perspectivas de 

estudo.”[1957]. Opúsculos Geográficos. Volume 

V – Temas Urbanos. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995. p. 134.

15 “[…] curioso é até o facto de se encontrar 

neste momento exposta em Lisboa uma 

maqueta de uma casa rural tipo alemã, em 

que a cobertura é de colmo.” in JCI. Op. cit. 

p.43.

16 Idem, ibidem.

Não têm chaminés, mas tão só uma 
abertura no colmo por onde se dá a saída 
do fumo. Sem tiragem conveniente, a saída 
faz-se incompletamente, donde resulta 
dentro em pouco o enegrecimento completo 
do interior da habitação. Muito mais 
graves parecem ser ainda as perturbações 
causadas nos órgãos visuais e respiratórios 
dos moradores. Como não há cal na região 
nem os seus habitantes a tem podido 
importar por escassez de recursos, as mora-
dias apresentam-se escuras externamente.17 
Flávio Martins

As vantagens práticas manifestadas 
prendem-se com o seu reduzido custo e 
com o seu óptimo isolamento térmico, 
aspecto muito valorizado na decisão. 
Para as desvantagens mais apontadas – 
a concentração de bichos e o perigo de 

17 MARTINS, Flávio. ”A Habitação Rural em Trás-

-os-Montes (Região do «Barroso»)”. In BASTO, 

E. A. Lima; BARROS, Henrique de. Inquérito 

à habitação rural. Vol. 1: A habitação rural 

nas províncias do Norte de Portugal (Minho, 

Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto-Douro). 

Lisboa, UTL, 1943. p.357-358.

•305.  “Construção de Bairros Económicos na 

Nova Alemanha”. “Exposição Comemorativa do 

10º Aniversário do Terceiro Reich, Lisboa.
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incêndio –, são desde logo apontadas as 
soluções: 

Também para prevenir o possível 
aparecimento de ácaro provocador de 
brotoeja da palha de centeio, de resto raro 
nas regiões frias do Norte, será esta apli-
cada nas coberturas depois de cortadas as 
espigas. 18 JCI

Ao problema do perigo de incêndio das 
coberturas em colmo é dado grande 
destaque pelo facto de ter ocorrido “A 
recente destruição de Castanheira de Chã, 
em consequência de um incêndio que, 
propagando-se de telhado em telhado, 
consumiu em poucas horas abrigos de 
vacas e haveres de toda a povoação […]”19, 
e o facto ter suscitado “[…] uma campanha 
tendente à sua completa abolição.” 20

Para resolver, quer esse perigo, quer os 
problemas de salubridade decorrentes do 
fumo no interior das casas – descritos no 

18 JCI. Op. cit. p.45.

19 Idem. p.43.

20 Idem, ibidem.

Inquérito à Habitação Rural –, no desenho 
do casal é proposta uma grande lareira 
com chaminé. Para o desenho dos assen-
tamentos são estabelecidas regras de afas-
tamento entre construções no intuito de 
invalidar a propagação do fogo, e instaladas 
bocas de incêndio associadas aos sistemas 
de abastecimento de água21.

[…] os casais fi carão dispostos em 
linhas de modo que a menos distância 
entre duas casas da mesma linha não seja 
inferior a treze metros e a distância mínima 
entre casas situadas em linhas diferentes 
ultrapassa 35 metros. Assim se evitará 
que, como infelizmente já tem sucedido 
em povoações com casas contíguas e ruas 
estreitas, o incêndio de uma casa se trans-
forme em brazeiro que consome toda a 
povoação. 22 JCI

21 “Acresce ainda que as duas novas aldeias a 

construir terão assegurado o regular abasteci-

mento de água, prevendo-se até a instalação 

de bocas de incêndio na rede de distribuição 

de água à ‘’Aldeia do Barroso’’.” in Idem. p.44.

22 Idem, ibidem..

2.2.3 O “ENGRANDECIMENTO” DO LAR NO “CASAL-TIPO PARA A REGIÃO”

•306. Casal da CA do Barroso. Fotografia
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Apesar da Junta concluir que “A necessi-
dade de proteger as habitações contra os 
rigores do clima de Montalegre leva a Junta, 
ponderadas as vantagens e inconvenientes 
da cobertura de colmo, a propor a sua 
adopção nas construções a realizar para 
a colonização da Freguesia da Chã.”“23, no 
momento de construção dos casais, são 
colocados problemas e dúvidas técnicas 
relativas à execução da cobertura em 
colmo24, que levam a coexistência entre 
casais com cobertura de colmo e casais 
com cobertura em telha no mesmo assen-
tamento25 e, quatro anos mais tarde, à 
substituição integral das coberturas em 
colmo por coberturas de telha marselha26.

No Norte, a pluviosidade e a humi-
dade do solo fazem subir a habitação 
humana, que tem quase sempre primeiro 
andar […] 27 

Nos planaltos transmontanos, a casa, 
para se adaptar melhor à economia agrícola 
regional, em que a criação de gados desem-
penha um papel importante, tem às vezes 
anexos os estábulos, que deitam para um 
pátio conhecido pelo nome de «curral» ou 

23 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.44.

24 “Brevemente será coberto a colmo o casal n.º 

19. Como ainda não se chegou a conclusão 

alguma quanto à maneira como o colmo será 

rematado nas empenas, resolveu-se que o 

empreiteiro cobrirá uma, ficando sujeito às 

modificações impostas pelos arquitectos 

da Junta.” in JCI. CA do Barroso: relatório do 

assistente. Aldeia Nova do Barroso – 31 Julho de 

1948. [Manuscrito]. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

25 “Entre Outubro e Novembro de 1948 foi 

coberto um casal com telha e dois com colmo 

na Aldeia Nova do Barroso.” in JCI. CA do 

Barroso: relatório do assistente. Aldeia Nova do 

Barroso – 31 de Outubro de 1948. [Manuscrito]. 

Lisboa, JCI, 1948. s/n.

26 “No Vidoeiro [casais 5 a 9] foram demolidas 

as coberturas em colmo, recuperadas as 

ripas do telhado, colocados os guarda-pós e 

coberturas de telha marselha e rematados 

os beirados.” JCI. CA do Barroso: relatório do 

assistente. Vidoeiro – 2 de Outubro de 1952 

[Manuscrito]. Lisboa, JCI, 1952. s/n.

27 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. 

p.253.

«curralada». É já uma forma de transição, 
devemos acentuar, para a casa complexa da 
grande exploração agrícola. 28 

Amorim Girão

Nos assentamentos da CA do Barroso, 
apesar do distanciamento entre edifícios 
por em causa um dos elementos identi-
tários mais relevantes da casa da região 
do Barroso, a “casa com alpendre lateral, 
enformada na continuidade das casas 
vizinhas.”29, o projecto para o edifício 
procura claramente compreender os 
dispositivos tradicionais de resposta às 
condições climatéricas da região reinter-
pretando-os. Concentra a habitação e as 
dependências agrícolas num volume único 
organizado a partir de um espaço coberto 
(cuja designação varia entre “telheiro”, 
“pátio interior”30 e “alpendre para carros, 
utensílios de lavoura e ovil”31).

 A disposição do conjunto, subor-
dinada às características climatéricas da 
região, foi escolhida de modo a formar um 
pátio interior e um telheiro através do qual 
têm acesso todas as dependências agríco-
las.32 JCI

Como já referimos antes, a composição 
do edifício estrutura-se de modo a valo-
rizar duas leituras perspécticas. Estas 
leituras revelam duas das características 
da composição volumétrica da casa rural da 
região que o projecto integra. Por um lado, 
a verticalidade da organização da casa em 
dois pisos, por outro, a concentração de 
todos os espaços sob a contínua cobertura 
de colmo pouco inclinada.

28 Idem. p.255.

29 SNA. Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa, 

Associação dos Arquitectos Portugueses, 

1980 [1961]. p.171.

30 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.40.

31 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

32 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte – freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. p.40.

[…] as coberturas são de colmo, com 
pequena inclinação para as águas – o que 
parece, numa visão superfi cial, estar em 
contradição com as imposições do clima por 
causa das fortes nevadas. No entanto são 
assim para se poderem fi xar melhor com 
pedras e troncos, evitando que o colmo seja 
arrancado e disperso pelo forte nordeste.33 
Flávio Martins

Sobre a organização da casa rural em 
dois pisos interessa ainda salientar dois 
aspectos. O primeiro prende-se com a orga-
nização do programa.

[…] uma loja térrea destinada aos 
gados e à guarda de alfaias e produtos agrí-
colas, e um sobrado ou andar para habi-
tação, onde fi cam a cozinha e os quartos. 
34Orlando Ribeiro

O projecto da JCI, apesar de concentrar 
a habitação e as dependências agrícolas 
num mesmo volume, mantendo a relação 
de proximidade enraizada entre o colono e 
os seus animais, procura que a organização 
do conjunto garanta a salubridade neces-
sária. Neste sentido, ainda que unifi cados 
sob uma mesma cobertura, cada programa 
é organizado, “em planta”, num “corpo de 
construção”35 autónomo, partilhando o 
pátio coberto como espaço de acesso36.

33 MARTINS, Flávio. ”A Habitação Rural em Trás-

-os-Montes (Região do «Barroso»)”. In BASTO, 

E. A. Lima; BARROS, Henrique de. Inquérito à 

habitação rural. Vol. 1: A habitação rural nas 

províncias do Norte de Portugal (Minho, Douro 

Litoral, Trás-os-Montes e Alto-Douro). Lisboa, 

UTL, 1943. p.357-358.

34 RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e 

o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945. 

p.140.

35 “Silos e pocilga: formam, em planta, um outro 

corpo de construção.” in JCI. Projecto de colo-

nização dos baldios de Montalegre e Boticas: 

Anexo 4: Projecto do casal tipo do Barroso. 

Lisboa, JCI, 1943. p.1.

36 Apesar da independência de cada programa, o 

espaço de armazém das forragens, localizado 

sobre o estábulo, para além de ter acesso 

por uma escada amovível a partir do pátio 

coberto, tem também uma porta que permite 

o acesso a partir do patamar das escadas da 

habitação.
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A casa tem geralmente rés-do-chão e 
primeiro andar, para o qual se sobe por uma 
escadaria exterior encostada à fachada, que 
dá acesso a uma varanda de madeira com 
alpendre […]. 37 Amorim Girão

A habitação, é o programa que resgata a 
estrutura de dois pisos, concentrando no 
piso térreo o programa essencial, a cozinha, 
um quarto, retrete e dispensa, e no piso 
superior dois quartos.

A casa: uma cozinha térrea, tendo ao 
lado um quarto e uma despensa, é a peça 
principal da casa; […] 38 JCI

A cozinha constitui o espaço mais inte-
ressante do edifício, por concentrar um 
conjunto variado de temas, que, no seu 
paradoxo, ora procuram fi xar o carácter 
regional, ora constituem elementos de 
ruptura quer do ponto de vista da higiene e 
salubridade do lar, quer da organização do 
quotidiano familiar. 

37 GIRÃO, Aristides de Amorim. Op.cit. p.252.

38 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

Poucas aberturas, só na fachada 
da frente, às vezes também nas traseiras, 
nunca dos lados, com portadas de madeira, 
tantas vezes sem vidraças.39 Orlando Ribeiro 

Para romper com o tradicional ambiente 
escuro, enegrecido e insalubre40 do inte-
rior da casa, provocado pela ausência de 
saídas para o fumo da cozinha, é proposta, 
por um lado “Uma grande lareira e uma 
boa chaminé”, e por outro, “Duas janelas 
dão-lhe uma boa iluminação, além de uma 
terceira, espécie de clarabóia.”41 

39 RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e 

o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945. 

p.140.

40 BASTO, E. A. Lima; BARROS, Henrique de. 

Inquérito à habitação rural. Vol. 1: A habitação 

rural nas províncias do Norte de Portugal 

(Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto-

-Douro). Lisboa, UTL, 1943. p.357-358.

41 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

O desenho deste vão, inserido na cobertura de 

colmo, reproduz as tradicionais bocas de 

saída de fumo existentes em algumas cober-

turas de colmo. •307. Casais da CA do Barroso. 
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O facto de a casa ser organizada em dois 
pisos, e a cozinha ser um espaço vertical 
que comunica directamente42 com todos 
os espaços, permite que o aquecimento 
produzido pela lareira sirva para aquecer 
toda a casa.
O espaço da cozinha, enquanto espaço 
central da casa, “ponto de reunião da 
família“43, marcado pela presença da grande 
lareira e pela janela aberta à paisagem será 
uma constante em todos os casais projec-
tados pela Junta na década de 1940 e prin-
cípios da década de 1950. A sua associação 
à imagem do cartaz de “A lição de Salazar”44 
é inevitável, e sublinha o enquadramento 
da JCI na defesa da família, da casa e da 
propriedade enquanto pilares da ideologia 
do Estado Novo. [•308]

42 A comunicação directa entre a cozinha e 

quartos, por meio de um vão, é ainda mais 

franca pelo facto de os vãos interiores, em 

projectos serem apenas encerrados com 

“cortinas neles colocados pelos colonos.“*

* JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

43 Idem, ibidem.

44 BARATA, Martins. A lição de Salazar: Deus, 

Pátria, Família – a trilogia da educação 

nacional. [cartaz]. Lisboa, Bertrand Irmãos, 

1938. in http//purl.pt/22317 [consultado em 

2014-10-10].

A família exige por si mesma duas 
outras instituições: a propriedade privada 
e a herança. A intimidade da vida familiar 
reclama aconchego, pede isolamento, numa 
palavra, exige a casa, a casa independente, 
a casa própria, a nossa casa.45António 
Oliveira Salazar

É também neste intuito, de sublinhar a indi-
vidualidade da casa e das suas tarefas, que, 
ao contrário do que se verifi cava nas aldeias 
do Barroso, onde existe sempre um forno 
do povo, é introduzido o forno individual 
associado à lareira. 
Também a presença do espaço da retrete, 
com acesso a partir da habitação, e mais 
especifi camente da cozinha, constitui uma 
novidade quer relativamente à casa da 
região, quer aos projectos de casais desen-
volvidos pela JCI.
À semelhança da reinterpretação do espaço 
do “curral” no pátio coberto (através do 
qual se acede a todas as dependências agrí-
colas), também a cozinha, pela sua confor-
mação e modo como serve de entrada da 
habitação e de distribuição para todos os 

45 SALAZAR, António Oliveira. “Conceitos 

económicos da nova Constituição”. 1933. in 

www.oliveirasalazar.org [consultado em 2015-

07-24]. (Discursos e notas políticas. Volume 1. 

Coimbra, Coimbra editora, 1934. p.199-204.)

outros seus espaços, pode ser entendida 
como uma reinterpretação do “pátio ou 
eido”46. Se na casa da região encontramos 
um pátio que organiza e serve os espaços 
da casa em dois níveis, as dependências 
agrícolas no piso térreo e a habitação no 
piso superior, no casal proposto, com a 
separação entre habitação e dependências 
agrícolas, o espaço do pátio desdobra-se 
em dois espaços, contíguos, mas indepen-
dentes entre si, e ambos cobertos.

 Nem sempre o pátio será coberto. 
Depende das contingências do espaço 
e resulta das contingências do tempo.47 
Inquérito à Arquitectura Popular

Esta leitura, da cozinha desenhada como se 
fosse um pátio interiorizado, é infl uenciada 
pelo facto desta ser desenhada como um 
espaço acentuadamente vertical, caracteri-
zado pela presença da cobertura em colmo, 
do volume da lareira, com grande dimensão 
e autonomia formal, e do desenho do 

46 “À frente da casa existe com frequência um 

pátio ou eido, rodeado de um muro de pedra.” 

in RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo 

e o Atlântico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945. 

p.140.

47 SNA. Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa, 

Associação Arquitectos Portugueses, 1980 

[1961]. p.171.

•308.  • A cozinha como o centro do Lar em “A 

lição de Salazar”.
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•310.  Cozinha do Casal do Barroso.

•309.   Casal para a CA do Barroso e Alvão. Corte 

pelo espaço da cozinha e alpendre. arq. Maurício 

Trindade Chagas, JCI, s/d [1948].

alçado interior48 – de composição cuidado-
samente desenhada – que, com a presença 
da varanda e escadas, para além dos dois 
vãos no piso inferior (despensa e quarto) 
e dos dois vão no piso superior (dois 
quartos), reproduz a imagem comum do 
alçado exterior das casas da região [•309]. 
O modo como a cobertura, com um peso 
e materialidade muito diferentes dos 
restantes elementos construídos, paira 
sobre o espaço (ligando a parede exte-
rior de um piso à parede interior de dois 
pisos), e o contraste da sua leitura com a 
do tecto em maceira, de madeira, forte, 
dos quartos, contribuem para a sensação 
de espaço exterior na cozinha. [•311 •313]

[…] enquanto a varanda minhota é 
larga e assenta normalmente em grandes 
pilares e padieiras de granito, a transmon-
tana é toda de pau.49 Ernesto Veiga de 
Oliveira e Fernando Galhano

48 O desenho deste alçado é apenas inserido na 

representação do projecto datada de 1943.

49 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Arquitectura Tradicional Portu-

guesa. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 

1992. p.143.
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Por último interessa destacar o modo como 
os silos são introduzidos no conjunto. A 
ensilagem, “uma técnica nova [que] se 
introduz na região”50, foi alvo de uma longa 
campanha, em sua defesa, pela DGSA, 
tendo sido editado um pequeno manual 
da autoria de Mário Botelho de Macedo51. 
Neste manual são apresentados os vários 
tipos de silos e as várias possibilidades da 
sua construção, sendo dado destaque à 
possibilidade de aproveitar construções 
existentes para em parte do seu interior 
instalar o silo. No casal do Barroso – ao 
contrário, por exemplo, do casal para a 
Herdade de Pegões, onde o silo será assu-
mido enquanto volume independente – o 
silo é introduzido no interior do volume 
do edifício, “ocupando toda a altura da 
empena”52, seguindo a proposta de Botelho 
de Macedo e servindo de exemplo para os 
agricultores da região. [•312 a •315]

Esta leitura da casa, implantada no centro 
do lote, enquanto volume compacto e 
encerrado em si mesmo, organizando 
no seu interior os diferentes programas 
em torno de pátios interiorizados, resga-
tando a imagem da casa da região para 
o seu interior e introduzindo não só uma 
nova condição de moral, higiene e salu-
bridade53, mas também novas técnicas de 

50“Uma técnica nova se introduz na região 

– a ensilagem – com a qual os cépticos 

não estarão muito de acordo, mas que em 

nenhuma outra zona do País tem mais condi-

ções de êxito. Só ela poderá evitar o defi-

nhamento pecuário em Dezembro, Janeiro 

e Fevereiro, três meses brancos pela neve e 

negros pela fome.” in JCI. Projecto de coloni-

zação dos baldios de Montalegre e Boticas: 

I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. 

p.30.

51 MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural – o 

silo. Campanha da Produção Agrícola. Série 

B, n.º 35. Lisboa, Ministério da Economia. 

Serviço Editorial da Repartição de Estudos, 

Informação e Propaganda da Direcção Geral 

dos Serviços Agrícolas, 1942.

52 JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. p.1.

53 Para além da introdução da lareira, retrete e 

redimensionamento dos vãos com vidro, inte-

ressa relembrar a consideração do programa 

da casa contemplar sempre três quartos, 
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•313.  Tecto dos quartos do piso superior do Casal 

da CA Barroso – Estado actual.

•315.  Exemplo de adaptação de um velho edifício 

a estábulo com silo.

•314. O desenho dos silos inegrados no volume 

da habitação, numa proposta de redesenho do 

casal da CA Barroso e Alvão. arq. Maurício Trin-

dade Chagas, JCI, s/d [1948].

•311.   Casal para a CA do Barroso e Alvão. Corte 

pela cozinha e quartos. arq. Maurício Trindade 

Chagas, JCI, s/d [1948].

produção agrícola, traduz, a nosso ver, uma 
estratégia de redesenho da casa da região 
(no quanto esta constituía uma resposta 
optimizada a uma condição climática 
específi ca, e constituía em si um meio de 
garantir o enraizamento do colono) de 
forma a permitir a sua leitura enquanto 
facto individual (isolado da condição de 
parte do todo coeso que representam as 
aldeias do Barroso), passível de mate-
rializar o ícone do Lar proclamado pelo 
Estado Novo e constituir-se como um 
exemplo para as desejadas empresas agrí-
colas familiares.
Quando referimos a ideia de enraizamento 
do colono, estamos a considerar não só a 
possibilidade deste se apropriar da casa 
mantendo os seus hábitos e costumes, 
como desta constituir algo facilmente 
apreensível pelas gentes da região, opti-
mizando o seu potencial pedagógico.

garantindo a existência de um quarto para os 

pais, um quarto para os filhos e um quarto 

para as filhas, e a separação clara entre os 

espaços da habitação e os espaços para os 

animais.

2.2.3 O “ENGRANDECIMENTO” DO LAR NO “CASAL-TIPO PARA A REGIÃO”

•312.  Silos no casal da CA Barroso.
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Casal tipo para o núcleo da Boalhosa

No casal projectado em 1946 para a Colónia 
Agrícola da Boalhosa, no Alto Minho, 
primeira tarefa do arquitecto Maurício Trin-
dade Chagas na JCI, são também escolhidos 
os materiais referidos por Amorim Girão 
e Orlando Ribeiro para a região Norte. É 
utilizada a alvenaria de pedra nas paredes, 
que na habitação são “rebocadas e caiadas, 
quer interiormente, quer exteriormente”, 
e nas dependências agrícolas fi cam sem 
qualquer acabamento “de forma a dar 
o caracter rústico que se pretende obter 
neste conjunto”. Os pavimentos, tal como 
no Barroso, são de madeira nos pisos supe-
riores e “lajeados a calçada à portuguesa” 
nos pisos térreos. A cobertura de “madeira, 
colmo e giesta” é remetida apenas para a 
cobertura das pocilgas, nitreira e estábulo, 
sendo na habitação e celeiro utilizada a 
“telha tipo Campos”1. 
À semelhança do Casal para a região do 
Barroso a proposta é desenvolvida a partir 
da análise da casa rural da região. Mas, ao 
contrário do Barroso, em que o edifício é 
projectado sobre uma hipotética superfície 
plana, aqui parte-se de uma condição topo-
gráfi ca específi ca sendo proposta “uma 
solução em socalcos, tanto para o conjunto 
[dependências agrícolas] como para o casal 
[habitação]”, de forma a adaptar-se ao 
terreno “bastante declivoso”2. Este facto, 
que possibilita a saída directa para o exte-
rior também no terceiro piso, permite a 
manutenção linear da organização vertical 
da casa rural da região.

Nas regiões do Noroeste, surge-nos a 
chamada casa elementar, correspondente 
à pequena exploração agrícola, em que 
todas as partes componentes fi cam sob o 
mesmo tecto: as gentes no primeiro andar 
e os animais e produtos no rés-do-chão. 
Ficam em cima os aposentos da família, 
acomodam-se em baixo as lojas para arru-
mações, os currais do gado, adega, o celeiro 
e as alfaias agrícolas.3 Amorim Girão

1 CHAGAS, Maurício Trindade. Núcleo da 

Boalhosa. Anexo VI: Casal tipo. Lisboa, JCI, 

1948. p.2.

2 Idem. p.1.

3 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

As dependências agrícolas, “armazém, 
alpendre, silo, estábulo para 3 vacas e 
um bezerro, [e] pocilgas para os porcos”4 
estão situadas no piso térreo. Os espaços 
de permanência dos animais, estábulo e 
pocilgas, constituem, no entanto, volumes 
anexos ao volume principal, não estabele-
cendo nenhum contacto de paredes meias 
com os espaços da habitação. Justapondo-
-se sucessivamente, o conjunto dos vários 
programas retoma o sentido de confor-
mador do terreiro da casa rural do Minho, 
sendo referida, na memória descritiva, a 
intenção de contruir um terreiro “ao longo 
do casal.”5.

[…] certas dependências da lavoura, 
cortes, galinheiros, cobertos, arrumações, 
etc., não se encontram na sua totalidade 
compreendidos no bloco principal do 
edifício, mas dispostos um pouco a esmo 
em torno de um pátio ou recinto fechado 
situado ao lado daquele – telheiro, terreiro 
ou quinteiro – onde se empilham palhas, 
matos, lenhas e estrumes, onde as galinhas 
e por vezes os porcos andam à solta, e junto 
do qual fi ca a eira […]6 Ernesto Veiga de 
Oliveira e Fernando Galhano

Nesta ideia de conjunto, a nitreira, agora 
sem cobertura, passa a ocupar um recinto 
murado, isolado do conjunto, “num nível 
inferior ao do terreiro […].”7 

O celeiro será o único espaço a comunicar 
com a habitação, “situado no 2º pavimento 
fi cará ligado à varanda; esta, além de servir 
a cozinha, destina-se também à secagem 
do milho, armazenado no celeiro” 8. 

Deste modo mantém o entendimento da 
varanda minhota enquanto um “anexo de 
lavoura”9.

Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. 

p.255.

4 CHAGAS, Maurício Trindade. Op. cit. p.1.

5 Idem. ibidem.

6 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Arquitectura Tradicional Portuguesa. 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992. p.39.

7 CHAGAS, Maurício Trindade. Op. cit. p.1.

8 Idem. ibidem.

9 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Op. cit. p.143-144.

 A grande varanda, aberta, larga e 
corrida, de pedra ou de madeira […] reco-
berta pela aba do telhado da casa, que 
desse lado desce muito abaixo, pousada 
em prumos de madeira ou colunas. Ela é 
utilizável para arrumação e sequeiro, […] 
apoiada em colunas ou mais usualmente 
pilares de pedra encimados por uma espécie 
de capitel de cantos redondos […]; o térreo 
sob ela fi ca aberto, utilizando-se o desvão 
que assim se forma para arrecadação de 
alfaias; […].

 […] os antigos «nela espadelaram e 
fi aram o linho, seroaram no Verão, secaram 
o cereal, estenderam a roupa, guardaram a 
alfaia, rezaram o terço, fi zeram as bodas»; 
[…] é, na verdade, um anexo de lavoura;10 
Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

O programa da habitação é idêntico ao do 
casal para a região do Barroso, “cozinha 
com a lareira”, três quartos, despensa e 
“W.C.”11. A sua organização é, no entanto, 
bastante diferente. A cozinha, apesar de 
estar situada no centro da casa, no piso 
intermédio, não funciona como espaço de 
distribuição, ainda que participe da circu-
lação vertical. Os três quartos ocupam 
todo o piso superior, sendo que este, 
enquanto piso térreo, funciona também 
como entrada da habitação. A despensa 
sofre um claro acréscimo de área (de 9 m2 

no casal Barroso, para 23 m2), sendo iden-
tifi cada, nos desenhos como armazém. Tal 
como o “W.C.”, deixa de estar associada à 
cozinha e é localizada “no piso térreo por 
conveniência dos serviços do casal e ainda 
por economia de espaço.”12 

10 Idem. p.35-36, 143-144.

11 CHAGAS, Maurício Trindade. Op. cit. p.1.

12 Idem. ibidem.
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•316.  Casal para o núcleo da Boalhosa – alçados. 

JCI, arq. Maurício Trindade Chagas, 1946.
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A casa popular na área rural atlân-
tica, e de acordo com o tipo nortenho geral 
[…], é uma construção de rés-do-chão e 
andar, contendo no térreo as cortes ou 
aidos, estábulos, currais e pocilgas para 
os animais, a adega, o lagar, as tulhas, o 
palheiro e arrumações diversas, e no andar 
sobrado os aposentos para as pessoas, ou 
seja, os quartos e a sala […]13 

Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

O edifício é organizado de forma a fazer 
corresponder a cada programa um volume 
identificável (veja-se por exemplo o 
armazém e celeiro que compõe um dos 
topos, e o silo no topo oposto). Neste 
sentido cada programa expressa-se timi-
damente no exterior apenas através de 
recortes na volumetria do conjunto global, 
sendo que do ponto de vista dos materiais 
e expressão arquitectónica não existe qual-
quer diferenciação, inclusive no desenho 
das caixilharias. As excepções ocorrem 
no estábulo e pocilgas, onde a cobertura 
em colmo permite diferenciar os espaços 
da casa das dependências agrícolas, e no 
volume da chaminé, onde, apesar da parede 
exterior ser complanar com a do silo, a 
chaminé é diferenciada e destacada no 
conjunto através da utilização de alvenaria 
de granito à vista. A lareira, no interior, não 
constitui um volume inserido no espaço da 
cozinha, tal como no Barroso, mas autono-
miza-se enquanto espaço “escavado” que 
lhe é anexo. 

[…] o acesso ao sector da habitação 
faz-se geralmente por uma escadaria exte-
rior, de pedra, encostada ou perpendicular 
à fachada […] não raro porém existe uma 
escada interior única ou ao mesmo tempo 
que a exterior.14 

Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

13 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Arquitectura Tradicional Portuguesa. 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992. p.27.

14 Idem. ibidem.

Para controlar a escala do volume e 
manter o princípio de desenho do alçado 
da casa da região – dois pisos, varanda no 
primeiro piso conformando um coberto no 
piso térreo e coberta pela aba do telhado 
– a escada deixa a fachada e passa para o 
centro do volume, de modo a garantir o 
acesso ao terceiro piso que, descentrado, 
se volta apenas para o lado oposto onde 
estabelece uma relação de saída directa 
para o exterior.

Este facto, que sob um certo ponto 
de vista se relaciona com a natureza dos 
materiais, que permitem uma construção 
sólida em altura, representa também, por 
outro lado, o desenvolvimento duma forma 
que aparece já nas construções mais primi-
tivas, em que os homens dormiam por cima 
do local onde os animais fi cavam de noite, 
para melhor os guardarem; e é também 
ajustada a uma classe e a um tipo socioeco-
nómicos característicos da região: pequenos 
lavradores independentes, com um fundo 
sentido de propriedade, que concentram o 
seu reduzido mas complexo mundo agro-
-pecuário sob o tecto da própria casa que 
habitam. 15 

Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

Mais do que um redesenho marcado 
por uma ideologia que pretende alterar 
hábitos, como sucede na proposta para o 
casal do Barroso, no projecto para o casal 
da Boalhosa, talvez por no Minho, perante a 
dispersão da habitação, não haver necessi-
dade de quebrar os princípios de agregação 
entre as várias casas, e por já estar enrai-
zado o sentido do proprietário, parece haver 
um redesenho assente num certo encanta-
mento com as qualidades da casa rural da 
região. Encantamento que do ponto de vista 
espacial conduz a um desenho de projecto 
onde se afi rmam os espaços não só mais 
requintados, mas também mais identitá-
rios e reveladores da funcionalidade da casa 
rural minhota. O coberto térreo de distri-
buição para as dependências agrícolas, cuja 
relação vertical através da escada permite 
uma grande “conveniência dos serviços 

15 Idem. p.362.

do casal”16, e o também “conveniente” 
conjunto da cozinha, lareira, varanda e 
celeiro, espaços que se articulam através 
de uma duplicação de vãos, permitindo 
estabelecer diversas relações, circuitos e 
usos. Do ponto de vista plástico, há um 
despontar de uma exploração das texturas 
no intuito de destacar volumes especiais, 
como seja o da lareira, sem que, contudo, 
corresponda uma diferenciação de planos 
(o silo e a chaminé apesar de diferenciados 
pelo material, formam um plano contínuo).
Apesar de globalmente parecer que se 
procura organizar o programa sob um 
volume único onde apenas se evidencia a 
presença da chaminé, tal como no casal 
para o Barroso, o modo como os espaços 
são compostos, sempre conformados 
enquanto unidades com uma geometria e 
dimensão autónoma que se justapõe aos 
restantes, revela no “alçado principal” 
alguma intenção, ainda que tímida, de 
diferenciação dos volumes segundo os 
seus espaços. Esta intenção não se realiza 
completamente, não existindo no volume 
principal17, à semelhança do casal para o 
Barroso, elementos que revelem a diferen-
ciação entre os espaços da habitação e os 
espaços das dependências agrícolas.

16 CHAGAS, Maurício Trindade. Núcleo da 

Boalhosa. Anexo VI: Casal tipo. Lisboa, JCI, 

1948. p.1.

17 Como referimos acima, o estábulo e pocilgas, 

constituem volumes anexos ao volume prin-

cipal e a sua cobertura é em colmo.
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•317.  Casal para o núcleo da Boalhosa – plantas 

JCI, arq. Maurício Trindade Chagas, 1946.

2.2.3 O “ENGRANDECIMENTO” DO LAR NO “CASAL-TIPO PARA A REGIÃO”
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Nas casas feitas de arenito ou 
calcário, material brando, da Beira Litoral, 
Estremadura, Alentejo e Algarve, as habi-
tações tomam um aspecto mais elegante, 
apresentam certo aparato decorativo e 
motivos ornamentais muito variados, ao 
mesmo tempo que, branqueadas pela cal 
que abunda na região, impõe um espe-
cial cunho de garridice à paisagem; […]1 
Amorim Girão 

Com o tijolo, por seu turno, que se 
combina com a taipa e que, como ela, 
oferece uma plasticidade que permite 
todas as fantasias, constroem-se, além de 
paredes, arcos e abóbadas, nichos e poiais, 
e sobretudo chaminés de formas ricas e 
variadas que aparecem como motivos e 
elementos normais destas casas, de belos 
efeitos e de um pitoresco quase cenográ-
fi co que a caiação acentua, na valorização 
dos planos combinados de luz e sombra. 
2 Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

O projecto a que acedemos do casal projec-
tado para a Herdade de Pegões é omisso 
quanto ao material das alvenarias, refe-
rindo apenas que o edifício será caiado a 
branco, no interior e no exterior, e que os 
desenhos indicam uma espessura de 40 
centímetros para as paredes exteriores e 
de 25 centímetros e 15 centímetros para as 
paredes interiores, mas que no concurso 
de empreitada deverão ser consideradas 
paredes exteriores de 30 centímetros de 
espessura e paredes interiores com 20 centí-
metros e 10 centímetros 3. A espessura das 
paredes, a utilização de arcos e a presença, 
nos desenhos, de contrafortes nos cantos 
leva-nos a crer que a ideia inicial do projecto 
seria realizar os paramentos em adobe, 
comuns na região, e que no momento da 

1 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. p. 

253.

2 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Arquitectura Tradicional Portuguesa. 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992. p.151.

3 JCI. Construção de 58 casais agrícolas na CA 

de Pegões: memória descritiva e peças dese-

nhadas. Lisboa, JCI, 1949. s/n.

construção – o terceiro momento por nós 
identifi cado e que analisaremos no próximo 
capítulo – as questões económicas preva-
leceram sobre as questões de princípio do 
projecto e a relação entre forma e sistema 
construtivo deixa de ser consequente. 
Apenas o primeiro edifício construído – em 
1948 –, que serviu para avaliar os custos da 
construção, foi edifi cado com contrafortes. 
Os restantes casais construídos no segui-
mento do concurso de empreitada foram 
construídos com blocos de betão e já sem 
contrafortes. 

A casa do Sul é sempre rebocada 
e caiada, exterior e interiormente, geral-
mente a branco, mas por vezes também 
a cores vivas, sobre tudo certos elementos 
ou partes. 4 Ernesto Veiga de Oliveira e 
Fernando Galhano

A questão da monotonia decorrente da 
igualdade de todos os casais, que anali-
samos do ponto de vista do desenho do 
assentamento, constitui também um tema 
que é levado para o interior dos casais. O 
hábito, na casa da região, de utilização 
de cores nalguns elementos é resgatado, 
procurando-se meios onde se possam criar 
pequenas diferenças sem por em causa a 
sistematização da construção do conjunto. 

Tratando-se da execução de vários 
casais, as portas interiores poderão variar 
na sua cor, entre azul claro, verde claro, 
amarelo gema d’ovo claro, etc., em concor-
dância com as determinações da fi scali-
zação. 5 JCI

À semelhança das propostas para o Minho 
e Trás-os-Montes onde a organização do 
edifício em vários pisos correspondia aos 
hábitos da região, aqui o casal, seguindo o 
mesmo princípio, organiza-se num único 
piso, ainda que o armazém existente sobre 
o coberto introduza desse ponto de vista 
alguma ambiguidade.

4 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Op. cit. p.151.

5 JCI. Op. cit. s/n.

 […] no Sul, a secura do ar e do solo 
deixa as habitações mais baixas, mais atar-
racadas, só de rés-do-chão e com telhados 
menos inclinados. 6 Amorim Girão

Isto explica-se sem dúvida, em parte, 
pela natureza do material corrente de que 
ela é feita, cuja fragilidade não consen-
tiria uma edifi cação elevada; mas o facto 
relaciona-se também certamente com a 
sua especialização funcional caracterís-
tica: a casa do Sul não possui nem precisa 
de lojas, porque normalmente se destina 
exclusivamente à habitação das pessoas, 
que a ocupam inteiramente, fi cando os 
celeiros, palheiros, currais e outras depen-
dências de lavoura em edifícios próprios e 
independentes. 7 Ernesto Veiga de Oliveira e 
Fernando Galhano

Perante a falta de hábito, na região, da 
proximidade entre a habitação e as depen-
dências agrícolas, é, nesta proposta para a 
Herdade de Pegões que a associação dos 
dois programas num único edifício revela 
de forma mais vincada o intuito, que refe-
rimos no início do capitulo, do seu engran-
decimento através da manipulação da 
dimensão da casa. Apesar desta estratégia, 
e ao contrário do casal para o Barroso, 
não só o espaço da nitreira é projectado 
independentemente do edifício – assim 
como posteriormente são também o silo 
e o forno –, como também “a cada função 
corresponde um corpo sensivelmente 
individualizado”8, deixando a cobertura de 
uniformizar todo o conjunto.

6 GIRÃO, Aristides de Amorim. Op. cit. p. 253.

7 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Op. cit. p.152.

8 LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação rural. 

Coimbra, MOP – Direcção Geral dos Serviços 

de Urbanização, Centro de Estudos de Urba-

nismo, 1960. p. 107.

Casal para a Herdade de Pegões
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2.2.3 O “ENGRANDECIMENTO” DO LAR NO “CASAL-TIPO PARA A REGIÃO”

•318.  Casal no Núcleo das Faias, CA de Pegões

•319.   Alpendre. Estado actual
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A chaminé, que não aparece nas 
casas do Norte, torna-se o principal orna-
mento da casa no Sul. «Alma da casa», nela 
se põem todos os cuidados arquitectónicos; 
e não é raro que os mestres-de-obras, para 
assegurar-se do esmero que precisam de 
pôr na construção, perguntem primeiro 
ao proprietário «quantos dias quer de 
chaminé».9 Amorim Girão 

A chaminé alentejana primitiva 
parece ter sido em tronco de pirâmide 
quadrangular, semelhante à forma 
minhota; mas aqui ela implanta-se e faz 

9 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1941. p. 

253.

parte do alçado ou frontaria da casa, e 
encontra-se junto da porta de entrada.10 
Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando 
Galhano

Como já referimos acima, no projecto 
do casal há um grande investimento na 
caracterização arquitectónica da frente 
do casal, em detrimento do alçado tardoz, 
concentrando-se nela todos os elementos 
expressivos do edifício – dois arcos, do 
coberto e do alpendre, forno e chaminé –. 
A chaminé, símbolo do Lar que se pretende 
empolar, assume um papel determinante 

10 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, 

Fernando. Arquitectura Tradicional Portuguesa. 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992. p.154.

na composição do edifício, constituindo o 
primeiro plano da sua frente. 

Os fornos são sempre exteriores, 
construídos ao ar livre e separados da casa, 
em pequenos edifícios redondos e autó-
nomos […].11 Ernesto Veiga de Oliveira e 
Fernando Galhano

O volume da chaminé é, no projecto, ainda 
acentuado pela presença da abóbada do 
forno na sua base. Presença que desapa-
rece no momento da construção, passando 
o forno, à semelhança do que era hábito 
na região, a ser construído num edifício 
autónomo. 

11 Idem, ibidem
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•320.  ”Projecto de Casal para a Herdade de 

Pegões”. JCI, não datado.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•56]

O espaço interior desenvolve-se, como 
o exterior, nessa cenografi a espontânea que 
encadeia arcos e pátios fl oridos, abóbadas e 
recantos, degraus e poiais e, numa mesma 
penumbra fresca combina a brancura da cal 
e o vermelhão da tijoleira.12 Ernesto Veiga de 
Oliveira e Fernando Galhano

12 Idem. p.367.

O alpendre de entrada na habitação, inde-
pendente do coberto das dependências 
agrícolas, constitui, do ponto de vista do 
programa, o elemento diferenciador do 
casal para Pegões. O restante programa 
é equivalente ao dos casais do Barroso e 
Boalhosa com excepção para a despensa/
armazém, espaço que aqui não é conside-
rado. Com uma presença forte na frente 
do edifício, marcada pela presença do arco, 
o alpendre constitui um espaço de fresco 
onde se salienta a presença de um banco 
revestido a tijoleira [•319].
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O terceiro momento, balizado sensivelmente entre 1947 e 1953, corresponde 
ao período, no pós-guerra, em que apesar das grandes colónias – Pegões, Barroso 
e Gafanha – estarem a ser construídas, existe já uma consciência que o programa 
colonizador, em toda a sua amplitude, não se concretizaria. 

Castro Fernandes, à época ministro da Economia, tinha uma posição conci-
liatória: «Reside, em grande parte, na característica agrícola o segredo da 
nossa magnífi ca unidade moral!» Mas, a par disto, admitia: «Nesta fase 
transitória, e dentro dos limites que se ajustam ao condicionalismo actual, 
fi ca larga margem para um esforço de industrialização, porque aquilo que 
interessa é criar elementos de uma indústria a valer, os técnicos e a técnica. 
A opção industrialista foi-se impondo na dinâmica da estrutura produ-
tiva e foi fazendo o seu caminho na formulação das propostas de política 
agrária.»1 Fernando Oliveira Baptista

A reorientação do Estado, no sentido da modernização e industrialização do 
país, provoca a deslocação do meio de expressão privilegiado da acção colonizadora 
da JCI, do casal agrícola para os equipamentos da assistência e conjuntos dos centros 
sociais, à semelhança do que estava a ser construído nos assentamentos desenvol-
vidos no âmbito das hidroeléctricas. Transparece a procura de um novo sentido de 
representação, expresso já não pelos valores da ruralidade, mas pela presença insti-
tucional do Estado que agora se quer expor como agente de modernização.

1 BAPTISTA, Fernando Oliveira. “A agricultura e a questão da terra — do Estado Novo a Comunidade Euro-

peia”. In Análise Social, vol.. XXIX (128), 1994 (4.º), 907-921. p.911.

2.3
Da economia de meios à legibilidade territorial
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Fez-se há tempos a consagração da Aldeia mais portuguesa. Construiu-se 
um galo de prata e disseram-se ou escreveram-se palavras encomiásticas 
onde distinguiam, aqui e além, tons de menos apreço pela urbe moderna e 
higiénica; chegou-se à heresia de chamar a Monsanto salão nobre da Beira. 
A intenção foi certamente louvável mas ajudou a vincar o diferendo em 
discussão. Glorifi car como mais portuguesa, porventura como modelo de 
povoado rural, uma aldeia suja e rude […] é de um espiritualismo que eu não 
compreendo […]. Mas porque não se glorifi ca a aldeia mais limpa, a aldeia 
mais bonita, a aldeia mais produtiva, enfi m, a aldeia que mostre qualquer 
característica positiva e boa em oposição a esta característica negativa de 
reproduzir fi elmente, por atraso e não propósito, os tempos de Covadonga?2 
José Ferreira Dias

Que não se consagrem mais aldeias atrasadas e menos higiénicas, permi-
tindo assim que se confunda estagnação e primitivismo com tradição […] 3 

Conclusões e votos do Congresso Nacional de Arquitectura

Para além do início do processo de industrialização do país, a derrota dos 

regimes fascistas na II Guerra Mundial permite também um desanuviamento do 

ponto de vista cultural. Com a “nova fachada democrática”4 que o Estado quer trans-

mitir, e que possibilita a realização do I Congresso Nacional de Arquitectura, onde se 

ouvem e registam as críticas dos arquitectos às imposições estilísticas, passa a haver, 

dentro da Junta, espaço para propostas com diferentes expressões arquitectónicas. 

Para além dos arquitectos que passam a integrar o quadro do organismo5 – entre eles 

Maurício Trindade Chagas, Henrique Taveira Soares, António José de Oliveira Trigo e 

Henrique Brando Albino –, são também encomendados projectos a vários arquitectos 

exteriores à Junta – entre os quais, Celestino Castro e Eugénio Corrêa6 –.

2 DIAS, José Ferreira. Linha de Rumo. 1945. APUD VITAL, António Lobão. “A Casa, o Homem e a Arquitec-

tura”. in 1º Congresso Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos 

do Congresso. Lisboa, SNA, 1948. p.208.

3 1º Congresso Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do 

Congresso. Lisboa, SNA, 1948. p.LXII.

4 PEREIRA, Nuno Teotónio. “A Arquitectura de regime, 1938-1948”. in TOSTÕES, Ana; BECKER, Annette; 

WANG, Wilfried (com.). Portugal: Arquitectura do Século XX. Munchen / New York / Frankfurt / Lisboa, 

Prestel / DAM / PF 97, 1998. p.37.

5 O início deste terceiro período é marcado pela publicação do Decreto-Lei 36 053 (publicado no Diário 

da República n.º 289, Série I de 1946-12-19. Ministério da Economia) que “reforma” as “competências e a 

orgânica dos serviços”. Prevê que a admissão de funcionários será feita por concurso de aptidão profis-

sional, e na lista de técnicos a admitir inclui “arquitecto de 3ª classe”. Nos anos seguintes são publicados 

vários decretos que regulam a admissão de pessoal do quadro permanente da JCI (Decreto n.º 36 113 de 

23 de Janeiro de 1947) assim como os respectivos concursos (Decreto n.º 36 596 de 20 de Novembro de 

1947), e promulgam outras disposições relativas aos serviços da JCI (Decreto-Lei 37 399 de 4 de Maio de 

1949).

6 Em Fevereiro de 1947 foi aberto concurso para admissão de dois arquitectos de 3ª classe*. Concorreram: 

Maurício Trindade Chagas, António José de Oliveira Trigo, Henrique Taveira Soares e Frederico Henrique 

George. Foram admitidos os dois primeiros, no entanto António Trigo foi posteriormente excluído por 

falta de documentação, tendo sido contratados Maurício Trindade Chagas e Henrique Taveira Soares. É 

curioso observar que os dois candidatos inicialmente escolhidos são ambos oriundos do Norte do País 

– Maurício Trindade Chagas nasceu em Vila Real e António José de Oliveira Trigo nasceu em Amarante 
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Neste contexto, poderia esperar-se a abolição das imposições que tinham 
pesado sobre os arquitectos. Mas tal não aconteceu: a liberdade de 
expressão no campo da arquitectura não ia surgir de um dia para o outro, 
pois os ditames ofi ciais aproveitavam da rotina administrativa para se 
perpetuarem e os próprios arquitectos, com algumas excepções, os haviam 
interiorizado. […] 
Por terem os projectos já elaborados, por rotina administrativa ou por 
teimosia de alguns funcionários e mesmo arquitectos saudosistas, muitos 
edifícios públicos ostentando o vocabulário típico do Estado Novo foram 
ainda construídos nos anos seguintes: palácios de justiça, igrejas e univer-
sidades, entre estas as imponentes construções de Lisboa e Coimbra, inspi-
radas na arquitectura fascista italiana.
São os departamentos do Estado com maior autonomia administrativa que 
mais rapidamente encomendam projectos a jovens arquitectos sem qual-
quer imposição estilística […]. 7

Nuno Teotónio Pereira

A diversidade arquitectónica existente neste período nos projectos da JCI revela-
-se entre colónias, entre diferentes núcleos da mesma colónia, e entre edifícios com 
um mesmo programa. Independentemente dessa diversidade, há um conjunto de 
aspectos comuns aos vários projectos que se prendem, em grande parte, com o 
contributo dos arquitectos nos processos, entre os quais: a introdução de dispositivos 
de legibilidade territorial nos assentamentos dispersos, o debate e a construção dos 
programas dos novos equipamentos assistenciais, o questionamento sobre novas 
premissas de implantação dos casais e os processos de redução de custos na sua 
construção.

– aspecto que teria pertinência para o desempenho da tarefa que iriam executar – a assistência às obras 

de construção da CA do Barroso e da CA do Alvão.

 Em Março do ano seguinte foi aberto novo concurso. Concorreram: António José de Oliveira Trigo, José 

Augusto de Magalhães e Alfredo Torres Neto. Os documentos a que tivemos acesso* referem que os dois 

primeiros foram admitidos, mas são omissos quanto à contratação. Encontramos apenas registos do 

trabalho de António Trigo na JCI.

 Em 1951 é lançado um outro concurso para arquitectos da JCI*, os 8 concorrentes foram hierarquizados 

da seguinte forma: 1º Henrique Brando Albino; 2º José Fernando Coelho de Moura; 3º Maria Stela 

Guedes Vaz de Sant’Ana (candidatura posteriormente indeferida); 4º Celestino Joaquim de Abreu Castro; 

5º Ernesto Celestino Leal; 6º João Pimentel Júnior; 7º Albertino Crujeiro Galvão Rosco; 8º José Croft de 

Moura. Também sobre este concurso não existe nos documentos informação sobre as contratações. 

Sabemos apenas que Henrique Brando Albino foi contratado, dado que integrou o quadro dos funcioná-

rios da JCI entre 6 de Junho de 1951 a 4 de Agosto de 1955, e que Celestino de Castro prestou serviços à 

JCI, enquanto arquitecto liberal, entre Março e Outubro de 1951.
 * ANTT. "Conjunto documental relativo a concursos de admissão e promoção de Engenheiros Agró-

nomos e Civis; Arquitectos; Regentes Agrícolas e Escriturários". Série 01 Concursos de Admissão e 

Promoção | Dimensão 4 | Datas extremas 1947-1977. Ministério da Agricultura, 2ª Incorporação, NT 144 a 

147. 

 ANTT. “Colecção de fichas de cadastro dos funcionários da JCI, Instituto de Reorganização Agrária e Insti-

tuto de Gestão e Estruturação Fundiária". Série 02 Fichas de Cadastro | Dimensão 10 | Datas extremas 

1937-1987. Ministério da Agricultura, 2ª Incorporação, NT 156-165.

7 PEREIRA, Nuno Teotónio. “A Arquitectura de regime, 1938-1948”. in TOSTÕES, Ana; BECKER, Annette; 

WANG, Wilfried (com.). Portugal: Arquitectura do Século XX. Munchen / New York / Frankfurt / Lisboa, 

Prestel / DAM / PF 97, 1998. p.37 e 38.
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No momento em que se equaciona a construção dos equipamentos, o assenta-
mento deixa de ser o suporte onde é equacionada a sua implantação, passando a ser 
o território a dimensão onde os equipamentos reclamam visibilidade e se pretendem 
afi rmar enquanto elementos estruturadores. Neste sentido, e especialmente nos 
assentamentos dispersos, assiste-se a um resgatar dos elementos do sistema clás-
sico de legibilidade da cidade – a porta, a rua e a praça – que serão interpretados à 
escala do território: os pontos notáveis do território das colónias – em especial os 
cruzamentos entre os arruamentos de acesso aos casais e as Estradas Nacionais – são 
assinalados; ajustam-se e testam-se novos princípios de implantação dos casais para 
garantir a unidade e legibilidade dos espaços dos arruamentos; os equipamentos 
concentram-se em pontos chave do território, à semelhança dos borghi italianos, 
conformando praças cívicas, novas centralidades que afi rmam e expõem a presença 
das instituições de assistência técnica, médica e social do Estado.

É neste terceiro momento que se desenham os programas dos edifícios assis-
tenciais das colónias, em especial a construção do programa do “Centro social”, e se 
assiste ao projectar e em parte contruir de um conjunto alargado e diversifi cado de 
equipamentos – na CA do Barroso: escola, capela, centro social, armazéns, escritórios 
e pousada, residências para assistentes técnicos, para professoras e para regentes 
agrícolas, equipamentos de abastecimento de água – bebedouros, chafarizes e lava-
douros –; na CA de Pegões: igreja, capela, escolas, centro de preparação profi ssional, 
centro social, posto médico-social, hangar de máquinas, pousada, residências para 
padre, para professoras, para médicos, para assistentes sociais e para assistentes 
técnicos; na CA da Gafanha: escolas, escritórios e casa do guarda, posto médico-
-social, residências para assistentes técnicos e para professoras; na CA dos Milagres: 
pousada; na CA de Martim Rei: queijaria e adega –.

O desenho da implantação de novos casais revela uma nova atenção à orga-
nização das parcelas, cujo desenho decorre directamente da sistematização dos 
sistemas de rega, e da relação estabelecida entre edifícios na conformação dos 
espaços dos arruamentos e no estabelecimento de relações de vizinhança.

São desenvolvidos três novos projectos de casais, dois correspondem ao rede-
senho dos casais projectados no momento anterior – para a CA de Pegões e CA do 
Barroso –, que procura simplifi car cada um dos edifícios e reduzir as suas áreas no 
sentido de reduzir os custos de construção, o terceiro foi desenvolvido para a CA da 
Gafanha, posteriormente também construído em dois núcleos de Pegões. Mantém-
-se constante a utilização de técnicas e materiais de construção largamente testados 
e enraizados. No terceiro casal é particularmente interessante o modo como os silos 
ganham visibilidade, passando a revelar o programa agrícola do conjunto e a sua 
presença no jogo de volumes do edifício é explorada plasticamente.
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2.3.1 
As “portas” e as praças do território

Se nas colónias de montanha a colocação estratégica dos assentamentos na 
paisagem, a capacidade de inscrição dos mesmos e a variação topográfi ca, permitem 
uma legibilidade dos conjuntos que dignifi ca a intervenção do Estado, nos assen-
tamentos dispersos das colónias do Ribatejo e Beira Litoral, a grande extensão dos 
conjuntos – onde a escala de desenho do assentamento e de desenho do território 
se sobrepõem –, associada à circunstância do suporte topográfi co não apresentar 
acontecimentos relevantes para a sua legibilidade, nem permitir a sua observação a 
partir de diferentes cotas, induzem uma difi culdade de reconhecimento das formas 
e consequente pouca legibilidade. 

No momento em que se equaciona a construção dos equipamentos, e em que 
através destes se pretende afi rmar uma nova representação do Estado, a questão da 
legibilidade ganha relevância. Neste sentido a condição global da colónia é analisada 
ponderando-se o local para a implantação dos equipamentos e os dispositivos ou 
relações que lhes possam conferir uma maior legibilidade.

A cultura da Idade clássica constrói a representação da cidade mediante 
a “assemblage” orgânica dos objectos à dos espaços arquitectónicos. Os 3 
espaços fundamentais da representação urbana clássica eram a porta, a 
rua, a praça. Esses apareciam em cada momento como a relação, construída 
através da visão perspéctica, entre um objecto arquitectónico e um espaço 
no qual este objecto encontrava o cenário adequado para apresentar-se à 
vista. O olhar era organizado da visão cónica à qual a realidade, a percepção 
polivalente do olho e a memória eram esquematicamente subjugadas.1 

Ignasi de Solà-Morales

1 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. “Mnemosi o retorica: la crisi della rappresentazione nella città e 

nell’architettura moderne”, in Atlante metropolitano. Quaderni di Lotus. Milão, Electa, 1991. p.91-94.
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Eventualmente demasiado propositiva, a leitura que fazemos da resposta 
desenvolvida pela JCI – perante a necessidade de uma estratégia de estruturação 
do território dos assentamentos dispersos que lhes conferisse legibilidade –, cruza-
-se com a leitura de Ignasi de Solà-Morales sobre os três espaços fundamentais da 
representação urbana clássica – porta, arruamento2 e praça –. Os três elementos são 
metáforas ou blocos constitutivos que consideramos assertivos na identifi cação de 
cada uma das partes da globalidade da composição das colónias desenhadas – CA 
da Gafanha – ou redesenhadas – CA de Pegões – neste momento. Neste contexto, 
os elementos deixam de se estruturar numa sequência contínua, cuja forma espacial 
decorre directamente da relação de “cheio vazio” com o edifi cado, para se autono-
mizarem, assumindo-se como “fi guras”, como “cheios” que estabelecem relações 
à escala do grande espaço aberto do território. Neste sentido constituem três 
elementos autónomos e independentes cuja presença, relação e hierarquia podem 
ser estabelecidas de diferentes modos.

As “portas”, que ainda hoje mantêm a sua legibilidade, correspondem aos 
“cruzamentos” 3 entre as vias regionais e as vias internas às colónias. São assinaladas 
e conformadas pela presença intensiva de vegetação, de edifícios de equipamentos, 
ou mesmo das “praças”.

O traçado dos arruamentos está directamente ligado e decorre do desenho das 
parcelas agrícolas. O seu desenho varia entre um perfi l apenas defi nido pela forma e 
materialidade do pavimento, e por outro perfi l que conta com a presença de arbori-
zação e vegetação arbustiva. A implantação dos casais procura manter uma relação 
de distância constante entre o edifi cado e a via, estabelecendo, na sua continuidade, 
sequências rítmicas. O desenho das infra-estruturas agrícolas de rega, seguindo e 
sublinhando os traçados das parcelas e das vias, constituía também elemento de 
reforço da legibilidade dessa continuidade. Com o passar do tempo, a perda de relação 
visual aberta entre arruamento e edifi cado e o abandono dos sistemas iniciais de rega 
– como sucedeu na CA de Pegões –, e o abandono e desaparecimento das cortinas 
de abrigo que conformavam os arruamentos – como sucedeu na CA da Gafanha –, 
constituem perdas signifi cativas para a caracterização destes espaços. 

As “praças” constituem assentamentos autónomos onde se concentram as 
habitações de não colonos e os equipamentos. Sempre proximamente associadas 
às “portas”, a sua localização é ancorada num acontecimento especial do suporte 
geográfi co (como sucede na CA de Pegões e na CA da Gafanha, onde são escolhidos 
espaços de pequenas dunas, que, por um lado se destacam na envolvente plana, e por 

2 Na versão original do texto, em italiano, os três espaços são referidos por “la porta, la strada, la piazza”. 

Ainda que a tradução correcta para Português, coerente com o sentido com que o autor utiliza as desig-

nações no contexto da cidade da “idade clássica”, seja “A porta, a rua, a praça”, optamos por substituir 

o termo “rua” por “arruamento” de forma a podermos transportá-lo para a circunstancia territorial que 

nos interessa analisar.

3 O “cruzamento” é um dos elementos propostos por Kevin Lynch como referente de legibilidade da 

cidade. LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa, Edições 70, 1982. [1ª edição 1960]. p.58.
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outro correspondem a zonas menos férteis), ou num ponto notável do sistema viário 
constituindo uma “praça-porta”. Nos vários casos, são propostas diversas tipologias 
de espaços – a rotunda na CA da Gafanha, a praça cívica e o parque na CA Pegões. 
O facto de constituírem conjuntos de edifícios públicos sob tutela do Estado e da 
Igreja Católica (no caso das igrejas e capelas) permitiu alcançar e manter a sua inte-
gridade e consequente legibilidade até ao momento em que tal se considerou útil ou 
necessário. A sobrevivência destes espaços está também relacionada com alguma 
singularidade e experimentação da expressão arquitectónica dos edifícios (de que a 
Igreja de Santo Isidro de Pegões é o melhor exemplo).

2.3.1 AS “PORTAS” E AS PRAÇAS DO TERRITÓRIO
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•321.  Presença das caleiras de rega nas extremas 

dos casais.

•322.  Desenho do sistemas de rega que confor-

ma as parcelas no assentamento de Pegões 

Velhos.

•323.  Rua central do núcleo de Figueiras.

•324.  Desenho do sistemas de rega que confor-

ma as parcelas no assentamento de Figueiras.

•325.  Arborização de um remate de arruamento 

em Pegões Velhos.

•326.  Desenho de arruamento em Pegões Velhos.
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CA de Pegões

A composição global dos assentamentos da 
Colónia Agrícola de Pegões, não decorre de 
um projecto único, pontual e fechado, mas 
antes de um somatório de acções ao longo 
de cerca de vinte anos. As partes, relati-
vamente fragmentadas, que compõem 
a sua totalidade revelam os objectivos e 
programas que caracterizaram os dife-
rentes tempos. A Colónia é constituída 
por quatro núcleos, Faias, Santo Isidro, 
Figueiras e Vale da Judia, sendo os dois 
primeiros desenvolvidos praticamente 
em simultâneo, expressando princípios 
de composição semelhantes. O núcleo de 
Figueiras, projectado posteriormente e 
sob diferentes condições técnicas – no que 
respeita à construção das parcelas agrícolas 
–, assim como o núcleo de Vale da Judia, 
têm características particulares.

O arruamento
Os casais da CA de Pegões são compostos 
por uma parcela de sequeiro e uma parcela 
de regadio, sendo nesta última que estão 
implantados os edifícios do casal. As 
parcelas de regadio são estruturadas a 
partir das ribeiras (Núcleo de Faias e Santo 
Isidro) e na ausência destas, dos sistemas 
de rega (Núcleo de Figueiras). Em Ambos 
os casos o dimensionamento das parcelas 
decorre dos sistemas de caleiras de rega, 
sendo também estas que materializam o 
desenho das extremas. [•321 •322 •324]

 Aproveitámos a própria extrema 
entre glebas para a implantação das 
caleiras tendo em vista não só vincar bem 
essa extrema como reduzir ao mínimo o 
espaço morto para o regadio.1 António 
Mascarenhas

Apesar do ritmo e afastamento entre os 
edifícios dos casais ser determinado pela 
dimensão das parcelas, é na relação esta-
belecida com a via que se estabelece o prin-
cípio de implantação dos casais. A estrada 
que se desenvolve, genericamente, em 
paralelo às linhas de água, constitui assim 
o elemento construído que estrutura o 
primeiro nível do assentamento. 

Em todos os núcleos, como veremos no 
subcapítulo 2.3.2, os casais são implantados 
estabelecendo um compromisso entre uma 
orientação solar optimizada e a formação 
de um ângulo com a via que induza, por um 
lado, à sua observação de escorço, e por 
outro, evidencie o seu alçado frontal.
Este sentido de organização espacial esta-
belecido a partir da observação dos casais, 
tendo como mote a ideia de percurso 
associado ao espaço da estrada, é subli-
nhada pelo modo como as estradas são 
rematadas. 

1 MASCARENHAS, António Manuel Lobão de. 

Projecto de rega do Vale da Judia: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1953. p.1.

Em todos os casos é criado um espaço 
em torno do qual se propõe a inversão do 
sentido do percurso, tornando o movi-
mento contínuo. Estes espaços, na maioria 
dos casos, são profusamente arborizados, 
constituindo-se enquanto zonas de fresco 
que confi guram também uma possibilidade 
de espaço público de estar [•325 •326]. No 
núcleo das Faias há uma experiência de 
conformação de um dos remates a partir 
da implantação dos casais à sua volta e em 
simetria. 
No núcleo das Figueiras, apesar de não se 
perder o sentido de implantação do casal 
evidenciando a sua volumetria perante a 
via, pelo modo como os casais são implan-
tados – perpendicularmente e em simetria 
relativamente à via –, esta adquire um esta-
tuto de rua, ausente nos outros núcleos. 
Estatuto que é também sublinhado quer 
pelo perfi l do seu pavimento – que defi ne 
faixa para pessoas e faixa para carros –, quer 
pelos elementos construídos de remate da 
frente da parcela, também ausentes nos 
núcleos de Faias e Santo Isidro. [•323]
As estradas que estruturam os casais 
cruzam-se com a Estrada Nacional – que 
atravessa todo o conjunto –, passando 
esta a funcionar não só como elemento 
de relação entre a colónia e a região, como 
também como elemento de ligação entre 
os vários núcleos da colónia, e ao qual se se 
agregam as infra-estruturas de uso global.

•327.   Esquema de composição da CA Pegões, 

com as estradas a azul, as portas a vermelho e as 

praças a laranja.

2.3.1 AS “PORTAS” E AS PRAÇAS DO TERRITÓRIO
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A porta
Apesar de existirem cruzamentos entre a 
Estrada Nacional e as estradas da colónia, 
pontos notáveis do conjunto, à excepção 
do núcleo de Figueiras – em que as ruas 
se desenvolvem perpendicularmente à 
Estrada Nacional, não existe uma relação 
de desenho entre a Estrada Nacional e 
as estradas da Colónia, sendo o desenho 
destas fi el e autonomamente relacionado 
com as ribeiras.
O desenho da interacção entre a colónia 
e a Estrada Nacional tornou-se inevitável 
especialmente no momento em que se 
equacionou a construção dos vários equipa-
mentos. Neste sentido podemos entender 
a escolha dos sítios para a implantação dos 
centros sociais, nos pontos de cruzamento 
entre a Estrada Nacional e as estradas de 
acesso aos casais como premissas para a 
construção das portas da colónia. Estas 
portas assumem formas diferenciadas em 
cada um dos assentamentos, mas parti-
lham em comum o sentido de marcação 
das entradas principais da colónia, assim 
como a conformação de uma perspectiva 
centralizada, a partir desses pontos, de um 
percurso de chegada a um edifício caris-
mático de cada núcleo: a capela nas Faias, 
a escola primária em Figueiras, a igreja e 
a adega da cooperativa em Santo Isidro. 
[•328 a •333]

O sentido de porta e de acolhimento é 
também legível no próprio desenho da 
Estrada Nacional, através da arborização 
junto do núcleo de Figueiras e, da implan-
tação dos edifícios da Escola Profi ssional e 
Posto Médico Social de Santo Isidro, que, 
no seu conjunto conformam um alarga-
mento da via assinalando a entrada para a 
avenida da futura adega cooperativa.

•328.   Porta do núcleo das Faias.

•329. Porta do núcleo das Figueiras. 

A arborização da estrada com pinheiros mansos 

remete-nos inevitavelmente para o imaginário 

do Agropontino.

•330.  Arborização numa estrada de Latina, 

Agropontino.
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•331.   Porta do cemitério. 

A praça
À semelhança dos borghi italianos2, os 
centros sociais, que correspondem à 
concentração dos equipamentos em 
conjuntos autónomos relativamente ao 
espaço dos casais agrícolas, implantados 
em pontos-chave das vias estruturantes do 
território, são organizados sob um desígnio 
de praça cívica – Faias – ou de parque – 
Pegões Velhos –, materializando o terceiro 
espaço da composição – a praça – sobre o 
qual nos deteremos no próximo subcapí-
tulo 2.3.2.

2 “Cada grupo de casais é presidido por um 

«Borgo» (célula urbana elementar) no 

qual existe uma sede da Azienda agricola 

dell’Opera nazionale per i Combattenti, uma 

capela, uma farmácia, uma escola, um posto 

de correios e comércio de géneros alimen-

tares.” in PICCINATO, Luigi, “Il significato 

urbanístico di Sabaudia”. Urbanistica. Rivista 

dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, anno 

iii, n. 1, gennaio-febbraio 1934, xii, Torino. 

p.10-24.

2.3.1 AS “PORTAS” E AS PRAÇAS DO TERRITÓRIO

•332. Porta do Núcleo de Pegões Velhos.

•333.   Porta do Centro industrial.
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CA da Gafanha

Não tendo avançado a proposta apresen-
tada em 1942 para a CA da Gafanha, o 
desenho do conjunto é alvo de uma nova 
proposta no fi nal da década de 1940, tendo 
sido inclusive objecto de estudo do relatório 
fi nal de curso de Engenheiro Agrónomo de 
Henrique Abecasis. 
Após analisar os vários tipos de “habitat 
rural”, Henrique Abecasis defende, em 
1949, “a possível conciliação das vantagens 
dos diferentes tipos de Habitat Rural para a 
obtenção de um habitat mais vantajoso”1, 
e propõe a adopção de um “habitat 
disperso aglomerado”. Na longa argumen-
tação a “dispersão” é justifi cada pela área 
de regadio do casal – “com tendência a 
aumentar” –, a continuidade do casal agrí-
cola e pela topografi a da região. A “aglome-
ração” é justifi cada pelo “habitat natural da 
região”2, pelas vantagens sociais que desse 
habitat resultam e pela economia nas 
instalações eléctricas.

O aspecto desta zona é interessan-
tíssimo. Aldeias extensíssimas constitu-
ídas apenas por ruas ladeadas por casas, 
que se alongam e bifurcam em todos os 
sentidos. O terreno encontra-se dividido 
em leiras perpendicularmente às vias de 
comunicação, dentro das quais se encon-
tram normalmente as casas que o gafa-
nhão habita. […] Alguns autores têm-lhe 
chamado disperso seriado, aldeias seriadas 
e aldeias-ruas. 3 

Henrique Abecasis

1 ABECASIS, Henrique Manzanares. O habitat 

rural. Lisboa, UTL. ISA, 1949. [Relatório final 

do curso de Engenheiro Agrónomo]. p. 187.

2 Orlando Ribeiro descreve o povoamento 

dominante na região da Gafanha como uma 

“Variedade da Ria de Aveiro: povoações de um 

tipo especial, enormes ruas com casas de um 

e doutro lado, interminavelmente alongadas 

na planura arenosa.” RIBEIRO, Orlando. –Aglo-

meração e dispersão do povoamento rural-

[1939]. Opúsculos Geográficos. IV. O Mundo 

Rural. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

1991. p. 316.

3 ABECASIS, Henrique Manzanares. Op. cit. p. 

133 e 142.

Henrique Abecasis recorre a um conjunto 
de esquemas abstractos para equacionar 
o modelo que propõe adaptar na Gafanha, 
e que em grande parte corresponde ao 
projecto que será construído. Propõe que 
“as habitações [sejam] colocadas lade-
ando as vias de comunicação e sempre que 
possível reunidas em grupos de quatro, o 
que torna mais económica a terraplanagem 
que tem que ser feita para a construção das 
casas.”4, hierarquiza dois níveis de vias – um 
primeiro nível que serve o acesso aos casais 
e um segundo nível que cruza com todas as 
anteriores e estrutura o acesso ao centro 
social. No centro social, localizado na área 
mais central do conjunto, propõe implantar 
a igreja, a escola primária, os postos de 
assistência técnica e médica e o centro de 
comércio. [•336 •335]

O assentamento da CA da Gafanha, quer 
pela abstracção introduzida pela conside-
ração da qualidade uniforme dos terrenos, 
decorrente da aposta na transformação dos 
solos arenosos em solos produtivos, quer 
pela consideração, à partida, da totalidade 
do programa, aspecto possibilitado pelo 
período em que foi construída – em simul-
tâneo com os Centros Sociais de Pegões-, 
constitui um caso particular sendo objecto 
de um desenho global – com grande sentido 
de abstracção –, e desenvolvido integral-
mente num período curto.
Apesar deste contexto, e da natural dife-
rença decorrente do facto dos casais 
serem constituídos por uma parcela única, 
as questões de princípio relativas à sua 
composição não diferem fundamental-
mente das referidas sobre a CA de Pegões, 
servindo-nos igualmente a metáfora dos 
três espaços propostos por Ignasi Solà-
-Morales para a representação da cidade – o 
arruamento, a porta e a praça, para inter-
pretar a sua composição.

4 Idem. p. 203 e 204.

A referência aos modelos de assenta-
mentos desenvolvidos no âmbito da 
bonifi ca italiana é igualmente pertinente, 
interessando-nos referir em especial o caso 
de Mussolinia (hoje Arborea) na Sardenha. 
A organização do assentamento a partir 
de três tipos de espaços – as vias de acesso 
aos casais, a via estruturante que inter-
cepta todas as vias de acesso aos casais e a 
implantação da cidade junto da via estrutu-
rante –, e a geometria do conjunto defi nida 
a partir da modulação das parcelas agrí-
colas, são, no seu princípio muito similares 
às da Colónia Agrícola da Gafanha. [•334]

O arruamento
A consideração da uniformização da quali-
dade dos terrenos e o facto de se optar por 
um assentamento disperso com o casal 
composto por uma única parcela, induz a 
uma organização do conjunto a partir da 
unidade da parcela. 
Para além da opção, por razões agroló-
gicas, de parcelas quadradas, a geometria 
do conjunto decorre de uma leitura dos 
elementos presentes na região. Os aceiros 
Oeste-Este que predominam em toda a 
Mata Nacional passam a corresponder, na 
Colónia, às vias de acesso aos casais [•337]. 
A diagonal que atravessava os terrenos da 
Colónia, ligando o Forte da Barra a Ílhavo, 
suscita o traçado da sua complementar, 
passando a funcionar ambas como arru-
amentos de penetração na colónia e vias 
de ligação dos arruamentos dos casais ao 
Centro Social, localizado no cruzamento 
das diagonais. Do ponto de vista do desenho 
do perfi l da via não há uma diferenciação 
entre as duas diagonais e os aceiros por 
onde se acede aos casais. A hierarquização 
entre as vias decorre apenas das relações 
territoriais estabelecidas pelas diagonais 
em detrimento de um uso mais restringido 
aos casais, nos aceiros. 
A continuidade futura de processos de 
colonização da Mata Nacional determina 
a consideração do terceiro nível de arrua-
mentos – a “Alameda” – que, partindo do 
Centro Social, funcionaria como eixo estru-
turante do conjunto de núcleos que seriam 
contruídos numa segunda fase.
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•334.   Arborea. Fotografia aérea

•335.   Proposta de implantação dos casais na 

CA da Gafanha segundo o esquema proposto 

na imagem seguinte. Henrique Abecassis, ISA, 

1949.

•336.  Esquema de implantação de um assenta-

mento de uma Colónia Agrícola segundo Henri-

que Abecassis, ISA, 1949.
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Os arruamentos de acesso aos casais 
decorrem directamente da geometria da 
repetição das parcelas, não revelando qual-
quer cuidado na relação com a envolvente, 
nem com a área central de mata ou centro 
social. É também a dimensão das parcelas 
que determina o ritmo de implantação 
dos casais, cujo afastamento não permite 
uma participação efi caz dos edifícios na 
conformação do espaço do canal, papel 
assumido apenas pelas cortinas de abrigo 
das parcelas.

A relação imagética com o plano de Cerdá 
para Barcelona é imediata, embora entre os 
funcionários da JCI, a CA da Gafanha fosse 
conhecida como a Colónia da Broadway5.

5 Segundo o arquitecto José Luiz Pinto 

Machado, em entrevista a 15 de Fevereiro de 

2012.

A porta
As duas diagonais estabelecem nos seus 
limites as “portas” da colónia. O seu 
traçado estruturante, que abrange a tota-
lidade do conjunto com um único gesto, 
expressivamente em simetria, permite 
estabelecer lógicas de continuidade com a 
envolvente em pontos onde a presença da 
Casa Branca e Casa da Remelha permitem 
assinalar a entrada na colónia.

A praça
Na CA da Gafanha os equipamentos estão 
concentrados no seu centro geométrico, 
uma área que corresponde a uma duna 
alta povoada de pinhal, mantida como 
logradouro comum no intuito de abastecer 
todos os casais de matos e lenhas6, onde se 

6 JCI. Plano geral de colonização do Perímetro da 

Gafanha. Lisboa, JCI, 1946. p.37.

cruzam as duas estradas diagonais e inicia a 
Alameda. O conjunto, é organizado a partir 
do espaço da rotunda, que procura resolver 
o encontro de todas as vias e em torno da 
qual se implantam os edifícios. O desenho 
das vias prevalece sobre o desenho dos 
espaços de permanência que correspondem 
apenas a pequenos adros associados aos 
edifícios, em especial à Capela e Posto 
médico-social.

Apesar de todo este sistema geometrica-
mente desenhado e extremamente racional 
do ponto de vista da hierarquização das 
vias e do zonamento dos programas – cuja 
legibilidade será na segunda metade da 
década de 1950 sublinhada fortemente 
pelo projecto de ordenamento paisagís-
tico –, a grande dimensão das parcelas e 
do conjunto no seu todo introduzem difi -
culdades na apreensão global de quem 
percorre os espaços.

•337.   Estradas de acesso aos casais na CA 

Gafanha
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•338.   Esquema de composição da CA Gafanha, 

com as estradas a azul, as portas a vermelho e as 

praças a laranja.

2.3.1 AS “PORTAS” E AS PRAÇAS DO TERRITÓRIO
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CA do Barroso

Na circunstância de um povoamento 
concentrado o elemento da “porta”, 
enquanto “cruzamento”, não constitui o 
dispositivo mais utilizado. O modo como os 
assentamentos se inscrevem no território, 
em pontos de grande visibilidade a partir de 
grandes porções de território, passíveis de 
assumirem um papel activo enquanto refe-
rentes de orientação, permite-lhes serem 
entendidos como “pontos marcantes”1. 
Ou, pelo modo como, pela sua implantação 
e exploração do tema dos miradouros, 
proporcionam uma visão abrangente do 
território, podem ser lidos como “praças 
geográficas”2, constituindo dispositivos 
que fomentam a sua leitura.
No momento em que se decidiu não 
construir os equipamentos da assistência 
técnica, médica e social e as residências 
dos assistentes técnicos nos mesmos 
assentamentos que os casais agrícolas, e 
se optou pela sua concentração num único 
e novo assentamento, foram respeitadas 
as mesmas premissas dos assentamentos 
anteriores. O Centro Social está localizado 
junto à estrada que liga a Aldeia Nova 
do Barroso e a Aldeia de Creande, no seu 
ponto médio. Esta escolha justifi ca-se não 
só pela proximidade aos dois núcleos de 
maior dimensão como pela posição central 
relativamente aos restantes núcleos – 
distancia-se igualmente cerca de oito 
quilómetros do Núcleo da Veiga, a Norte, e 
do núcleo de Pinhal Novo, a Sul. O conjunto 
é implantado numa área relativamente 
plana, a cerca de 880 metros de altitude.

1 Um dos elementos com um papel preponde-

rante na legibilidade da cidade identificados 

por Kevin Lynch. 

 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa, 

Edições 70, 1982. [1ª edição 1960]. p.59.

2 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. 

Forma e circunstância. A praça na cidade 

portuguesa contemporânea. Porto, Faup, 

2009. [Dissertação de doutoramento em 

arquitectura]. p.238.

•339. CA do Barroso. Localização do Centro 

Social, no arruamento entre a Aldeia Nova do 

Barroso e Creande.
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2.3.1 AS “PORTAS” E AS PRAÇAS DO TERRITÓRIO

•340. CA do Barroso. Localização do Centro 

Social - distâncias.

Distâncias entre o Centro Social e os assenta-

mentos. A implantação no ponto central entre 

os dois maiores assentamentos que corres-

ponde também ao ponto central entre os dois 

assentamentos mais distantes.
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A parcela enquanto elemento estruturador
Se no momento anterior se destacava a ideia de estruturação do assentamento 

a partir da continuidade do arruamento, e de este se constituir como o elemento 
primário de organização, em torno do qual se dispunham os casais, nos assenta-
mentos projectados de raiz neste terceiro momento – CA da Gafanha [•342] e Núcleo 
de Figueiras na CA de Pegões [•341] – tal não se verifi ca. O desenho dos conjuntos é 
determinado pela malha de repetição das parcelas, cuja forma e dimensão decorre 
dos sistemas de rega.

Ajustes no princípio de implantação dos casais
No segundo momento identifi cámos um princípio de implantação dos casais – 

de escorço relativamente ao arruamento – que apesar de responder pontualmente 
diferentes premissas se mantinha constante em todos os assentamentos. Neste 
terceiro momento mantém-se o mesmo princípio ainda que se estabeleçam novas 
premissas e o foco passe, na maioria dos casos, da condição individual do edifício, 
para o conjunto ou relação entre edifícios.

Para a construção do segundo núcleo da Colónia de Pegões – Pegões Velhos –, 
é desenhado e construído, entre 1949 e 1950, um novo casal, no intuito de reduzir o 
seu custo. A simplifi cação de que foi alvo, relativamente ao casal anterior, retirou-
-lhe qualquer elemento de engrandecimento do tema da entrada e frente do edifício, 
como veremos no subcapítulo 2.3.3. O princípio de implantação e a atenção à relação 
entre a entrada do edifício do casal e a via, no entanto, mantém-se, sendo talvez 
o assentamento onde melhor se compreende o compromisso entre o respeito por 

o ritmo do conjunto

2.3.2 
A experiência do moderno nos centros sociais
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•341.  Planta do sistema de rega do 

Núcleo de Figueiras – CA Pegões.

•342.  CA da Gafanha. planta do 

assentamento com as parcelas 

evidenciadas.
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uma orientação solar optimizada e a manutenção de um ângulo próximo de 45º 
formado entre o edifício do casal e a via. Para este facto concorre um novo sentido 
de conjunto – num contexto de assentamento disperso –, e de controlo do seu ritmo, 
que de alguma forma substitui a anterior ideia de casal isolado, entendido como um 
“Monte”. Esse sentido de conjunto é legível quer pelo ritmo defi nido pela distância 
constante entre casais, quer pelo ritmo com que é ajustada a orientação do casal – 
que em média se verifi ca de oito em oito casais.  [•343 a •345]

Se na Aldeia Nova do Barroso, no momento anterior, os ajustes decorriam da 
necessidade de garantir o controlo visual da rua a partir da habitação, nos assen-
tamentos de pequena dimensão construídos no início da década de 1950 – Pinhal 
Novo na CA do Barroso e em dois núcleos da CA do Alvão –, verifi cam-se excepções 
à orientação solar aconselhada no intuito de garantir o controlo visual dos terrenos 
agrícolas a partir da habitação.  [•346 a •354]

O desenho da Colónia Agrícola da Gafanha, pela sua natureza de assentamento 
disperso cujos casais se organizam numa parcela única, levanta a questão do isola-
mento dos casais, sublinhando a pertinência de duas premissas – a necessidade 
de garantir o controlo visual da via de forma abrangente e a necessidade de esta-
belecer relações com os casais mais próximos, fi xando condições de vizinhança. A 
implantação dos edifícios dos casais formando um ângulo de 45o com a via, e sendo 
simétricos em relação a esta, fogem claramente à orientação solar aconselhada, 
sublinhando a importância, neste período e nesta circunstância, da resposta a estas 
duas premissas. [•357 •358]

Do ponto de vista da construção de condições para minimizar o impacto do 
isolamento e estabelecer relações de vizinhança interessa também sublinhar o facto 
do edifício do casal projectado para a Gafanha ser organizado em “L”, o que permite, 
por um lado, conformar por si só um espaço exterior com uma dimensão mais domi-
nável, e por outro lado, estabelecendo uma relação entre os dois espaços confor-
mados pelos casais implantados em lados opostos da via, fi xar um certo sentimento 
de partilha e protecção de um lugar apreensível. 

 Nos assentamentos projectados entre 1951 e 1954, os últimos que refl ectem o 
princípio de implantação dos casais que enunciámos, verifi ca-se, para além das rela-
ções de vizinhança estabelecidas através da maior proximidade entre casais e da sua 
implantação simétrica relativamente à via, uma atenção especial à consequência da 
implantação do casal na organização da parcela. 

No lugar do Fontão, na CA do Barroso, é estabelecida uma estratégia clara 
de implantação dos casais junto da via, libertando a restante área da parcela para 
a existência de hortas. Os edifícios são implantados perpendicularmente à via, de 
forma simétrica, concentrando as habitações junto desta, o que permite estabe-
lecer, também na parcela, um espaço claramente relacionado com a habitação, e 
um espaço associado às tarefas agrícolas. [•355 •356]

o controlo visual dos terrenos 
agrícolas a partir da habitação

os dispositivos de vizinhança

a organização da parcela

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS
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No Núcleo de Figueiras, na CA de Pegões, a orientação solar aconselhada coin-
cide com a implantação dos casais perpendicularmente à via. Ao contrário da CA 
da Gafanha, onde com o mesmo projecto de edifício do casal, se optou por esta-
belecer um ângulo de 45o com a via de modo a optimizar o controlo visual sobre 
esta, nas Figueiras a maior proximidade entre casais, decorrente da forma estreita e 
comprida das parcelas, não suscitou a mesma questão. O facto do edifício se orga-
nizar em forma de “L” estabelecendo por si só uma abertura que ultrapassa o eventual 
problema do plano contínuo, “monótono”, paralelo à via, retira também a necessi-
dade da sua implantação de escorço. A premissa fundamental parece estar colocada 
no modo como a implantação do casal permite organizar os espaços da parcela, em 
especial o pomar a Sul, e garantir o controlo visual desses espaços a partir da habi-
tação. [•359]

A densidade como estratégia de composição
No contexto da construção dos assentamentos das colónias agrícolas de Pegões 

e Barroso, os projectos iniciais sofreram algumas alterações. 
Na CA do Barroso o assentamento de Pinhal Novo é relocalizado – num ponto 

mais central relativamente aos terrenos agrícolas e a uma cota mais elevada onde 
o solo não seria tão fértil – e os assentamentos de Fontão e Aldeia da Veiga são em 
parte redesenhados – no Fontão concentram-se todos os casais agrícolas num dos 
dois arruamentos previstos e na Aldeia da Veiga parte dos casais são movidos para 
junto da estrada, em construção pela JCI, de ligação às povoações junto da fronteira. 

À excepção da Aldeia Nova do Barroso, em todos os assentamentos são reti-
rados da obra os elementos do espaço público de custos elevados que não respon-
diam a funções essenciais do quotidiano dos colonos – as rotundas-miradouros –. 
Os espaços públicos de estar passam a ser qualifi cados através da introdução de 
bebedouros, fontenários e lavadouros, e o seu desenho expresso através da manipu-
lação das cotas dos pavimentos e de vegetação. Nos assentamentos da CA do Alvão 
e nos últimos assentamentos a serem construídos na CA do Barroso – Pinhal Novo e 
Fontão – foi adoptado o projecto do casal desenvolvido neste terceiro momento para 
a CA do Alvão. O projecto não contempla forno individual em cada casal, passando 
a existir um forno colectivo em cada assentamento. A localização dos fornos não 
aparece referenciada em nenhum desenho, na maioria dos casos o local escolhido 
distancia-se, quer dos casais, quer dos espaços públicos de estar, assumindo uma 
posição marginal nos extremos dos assentamentos. 
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 No Barroso, o forno é o Forno da Aldeia. E, como a aldeia, normalmente, era 
coberta de colmo, a construção dominante, incluindo a cobertura, era a de 
grandes lajes de granito; sem o que ele teria de ser retirado do interior das 
povoações para um local excêntrico, mais ermo, onde os riscos de incêndio 
pesassem menos na já dominante preocupação destas gentes.1 Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal

Na CA de Pegões, entre outras alterações, não foram constituídos os sete “casais 
de sequeiro” que fi cariam localizados a Sul do Caminho-de-ferro, junto do Parque de 
Material Agrícola e no extremo Noroeste da Herdade, e foi acrescido o núcleo das 
Figueiras e o conjunto de casais do Vale da Judia, no Núcleo de Pegões Velhos. A área 
média dos casais e o seu número total foram igualmente alterados, passando de 1452 
para 206 casais3.

Apesar destas alterações, no núcleo das Faias e no núcleo de Pegões Velhos os 
princípios de implantação dos casais, como vimos atrás, mantiveram-se, distribuindo-
-se ao longo de linhas de água estruturantes, que regeram o traçado das restantes 
infra-estruturas – estradas, caminhos, sistemas de rega, etc. –. 

O núcleo das Figueiras constitui uma excepção, tendo sido implantado numa 
zona relativamente plana, sem qualquer curso de água. Para além da sua estrutura, 
autónoma, decorrer apenas da optimização das dimensões dos lotes e infra-estru-
turas agrícolas de rega, o modo como os casais são implantados, perpendicularmente 
à via e dos seus dois lados, simetricamente, introduz na via um novo carácter. Esta 
alteração é também visível nos assentamentos de Pinhal Novo e Fontão, na CA do 
Barroso. O novo carácter que decorre, quer do modo como a aproximação entre 
casais, a densidade e maior continuidade do edifi cado contribuem para acentuar a 
leitura do canal da via; quer do facto da construção dos limites das parcelas e da defi -
nição de faixas de percurso automóvel e de faixas de percursos pedonais, separadas 
por vegetação, sugerirem um diferente nível de urbanidade. Com a proposta desta 
nova espacialidade para a via, as experiências efectuadas nestes três assentamentos 
revelam um sentido de comunidade que deixa de se constituir como uma questão de 
representação, expressa na unidade dos assentamentos, para se expressar através de 
uma real proximidade entre os edifícios dos casais agrícolas.

1 SNA. Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980 [1961]. 

p.165.

2 JCI. Projecto de colonização da Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.73.

3 Em Pegões Velhos foram constituídos 94 casais com 20 hectares em média, em Faias 62 casais com 15 

hectares em média e em Figueiras 50 casais com 18,5 hectares em média. JCI. Relatório das actividades da 

JCI 1959. JCI, Lisboa, 1959. p.77-78.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS
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•343.  Excertos da planta do núcleo de Pegões 

Velhos – CA Pegões. 

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

Os edifícios são implantados em conjuntos de 

quatro a dez casais com igual orientação. A 

orientação solar sofre variações de cerca de 30º, 

enquanto o ângulo formado com o arruamento 

varia entre 18º a 59º.

Núcleo de Pegões Velhos
da CA de Pegões
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•344.  Os casais implantados ao longo dos arrua-

mentos de Pegões Velhos – CA Pegões.

Pode observar-se o ajustamento da sua implan-

tação relativamente ao traçado da via. 

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•345.   Excerto da planta do núcleo de Pegões 

Velhos – CA Pegões. 

Pode observar-se o ajuste da implantação dos 

casais relativamente ao traçado do arruamento 

organizado a partir de conjunto de quatro a dez 

casais.
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•346.   A implantação do assentamento de Pinhal 

Novo em torno de uma colina, possibilitando 

uma relação visual com os terrenos agrícolas a 

partir do interior dos casais. Fotografias

Pinhal Novo
CA do Barroso

•347. Simulação de implantação dos casais no 

assentamento de Pinhal Novo – CA Barroso – si-

métricos em relação ao eixo do espaço central. 

Esta hipótese pressupõe a consideração do 

desenho do espaço central, quando este parece 

ser apenas decorrente do movimento da via.

•348.  Simulação de desenho do assentamento 

com os casais mantendo o mesmo ângulo com 

a via, e a habitação no topo Sul. 

A não adopção desta versão pode ser justi-

ficada pela vontade de uniformização dos 

casais perante a via, o que não nos parece uma 

hipótese suficientemente pertinente, ou pela 

optimização do controlo visual dos terrenos a 

partir da habitação, argumento que nos parece 

mais viável.

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.
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•349.   Espaço central do assentamento de Pinhal 

Novo. Fotografia

Pinhal Novo

O assentamento construído é, à seme-
lhança da proposta inicial [imagem xx], 
também organizado em torno de um 
espaço central alongado, mas de propor-
ções e dimensões diferentes (30 metros de 
largura, no centro e 190 comprimento). A 
proporção e direcção do conjunto segue a 
topografi a, procurando concentrar-se na 
zona mais plana, e seguindo a direcção 
Noroeste – Sudeste correspondente à 
linha de festo da encosta. Ao contrário 
da proposta inicial, afasta-se cerca de 60 
metros da estrada Alto do Fontão – Beça, 
autonomizando-se desta.

O espaço central é desenhado em forma 
de trapézio alongado, sendo o topo Noro-
este mais estreito (25 metros de largura) e 
rematado em semicírculo, e o topo Sudeste 
mais largo (35 metros de largura). Para 
quem chega ao assentamento o facto de 
a largura do espaço central variar funciona 
em perspectiva ligeiramente acelerada, 
parecendo o espaço central ainda mais 
longo. Apesar de actualmente existir um 
arruamento de ligação à estrada Alto do 
Fontão – Beça construído segundo o eixo 
longitudinal do conjunto, parece-nos que 
na versão original, de que não conhecemos 
nenhum desenho, não existiria. Colocamos 
a hipótese de na versão original o espaço 
central não ser rematado no topo Sudeste, 
dado que o arruamento que determina 
o seu desenho teria inicio na estrada, e o 
seu traçado, sem qualquer interrupção 
ou entroncamento, contornaria todo 
o conjunto e terminaria novamente na 
continuidade da estrada. Esta hipótese 
é confi rmada quer pela arborização que 
expressivamente sublinha os, hoje, dois 
caminhos, quer pela implantação do 

conjunto do chafariz, bebedouro e lava-
douro associada a um dos caminhos. 
Sem qualquer arborização, ou outro 
elemento para além da diferenciação do 
pavimento dos arruamentos, a leitura 
do espaço é construída pela sequência 
angular dos casais – implantados no topo 
da parcela –, e que ao contrário do que 
ocorre na Aldeia da Veiga, conseguem ter 
escala para conformar o espaço. O forno 
colectivo foi implantado no topo Noro-
este, com a mesma orientação dos casais 
(Noroeste-Sudeste).
O edifício da escola, casa da professora e 
centro social não faria parte do projecto de 
1951, tendo sido equacionada a sua implan-
tação apenas 10 anos depois. Foi implan-
tado no ponto central do espaço central, 
dividindo-o em dois. Perpendicular ao arru-
amento Sudoeste, e sem qualquer relação 
geométrica legível com os casais, adquire 
uma presença insólita.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•350. Implantação dos casais no assentamento 

de Pinhal Novo – CA Barroso. 

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

Na implantação do conjunto de casais a Sul, 

apesar de se manter a mesma direcção, a planta 

é simétrica quer relativamente ao seu eixo 

transversal quer longitudinal.
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•351. Implantação dos casais no Núcleo VII da 

CA Alvão. 

A implantação simétrica dos casais mais do que 

revelar uma preocupação de desenho do espaço 

público, ao garantir a presença da habitação nos 

topos do edifício mais afastados do arruamento, 

revela a preocupação relativamente ao controlo 

visual dos terrenos agrícolas (no desenho à 

direita assinalados com mancha cinzenta). 

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

Núcleos II e VII
da CA do Alvão

•352. Núcleo VII da CA Alvão. Implantação do 

assentamento relativamente aos terrenos agrí-

colas do Núcleo.

•353. Implantação dos casais no Núcleo II da CA 

Alvão. 

Conjunto construído e simulação de implanta-

ção dos casais com a orientação solar proposta 

no projecto do edifício (desenho inferior). A 

alteração da orientação solar no conjunto 

construído revela a preocupação em garantir 

um controlo visual dos terrenos agrícolas (o 

projecto do casal não contempla vãos no topo 

do edifício).

•354.  Núcleo II da CA Alvão. Implantação do 

assentamento relativamente aos terrenos agrí-

colas do Núcleo.
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•356.   Simulações de implantação dos casais 

do Fontão – CA Barroso – seguindo diferentes 

premissas. 

a) Simulação de desenho do assentamento 

com os casais implantados segundo a direcção 

da orientação solar proposta no projecto do 

edifício. A simetria segundo o eixo longitudinal 

seria necessária para garantir a relação entre 

a entrada e a via, mas implica existirem casais 

com entradas voltadas a Norte. Seguindo esta 

orientação solar os casais resultam praticamen-

te paralelos à rua, o que contraria o princípio 

geral de implantação seguido.

b) Simulação de desenho do assentamento com 

os casais implantados a formar um ângulo de 

45º com a via, e simétricos em relação a esta 

para garantir a relação entre a entrada e a rua. 

Esta proposta não levantaria grandes proble-

mas, o que nos leva a considerar que a opção 

pela solução de implantação dos casais perpen-

dicular e em simetria relativamente à via, e com 

as habitações junto desta é claramente tomada 

no sentido de qualificar o espaço da rua e privi-

legiar relações de vizinhança.

O assentamento construído não corres-
ponde ao inicialmente projectado. Não 
existe, nos documentos a que tivemos 
acesso, qualquer informação sobre as 
razões para a alteração do projecto. Várias 
hipóteses podem justifi car a alteração: 
a necessidade de implantar os casais em 
terrenos de maior aptidão agrícola, ou 
garantir que todos usufruam de igual 
aptidão agrícola nos seus lotes, já que o 
tramo Sul está mais próximo de uma linha 
de água; questões de economia, plausí-
veis até pelo facto de coincidirem com as 
premissas do novo projecto do casal, que 
podem ser lidas no modo como os casais 
passam a estar mais concentrados, redu-
zindo, por exemplo, a distância ao chafariz, 
ou ao novo equipamento decorrente da 
alteração do projecto do casal, o forno 
colectivo.
O assentamento construído, apesar de 
utilizar um dos tramos do arruamento 
projectado na versão anterior – o tramo 
Sul –, e de se manter como excepção no 
conjunto de “Lugares” da CA do Barroso 
por não se estruturar em torno de um 
espaço central, estabelece um conjunto de 
princípios claramente diferentes do plano 
inicial. 
Procura a sua unidade através da confor-
mação do arruamento. Ao contrário da 
maioria dos assentamentos da CA do 
Barroso o casal não se encontra implantado 
no centro do lote, mas junto do arruamento 
e perpendicularmente a este, revelando 
uma clara preocupação no desenho e 

uniformização da via. Preocupação subli-
nhada pelo faco da via funcionar também 
como eixo de simetria dos edifícios dos 
casais que mantém em todos os casos a 
habitação junto da via.
O espaço de estar, neste conjunto, é 
formado pela ausência de um casal, confor-
mando-se à semelhança de um lote, o lote 
mais central do conjunto. No projecto 
para o abastecimento de água, em 1951, é 
representado por um alargamento da rua, 
tangente ao qual é desenhado um espaço 
em semicírculo onde, no centro, se localiza 
o chafariz. O espaço construído foi apla-
nado cerca de 80 centímetros abaixo da 
cota da rua. 
O conjunto do chafariz e tanque foram 
implantados no centro do espaço marcando 
o seu eixo central perpendicular à rua, eixo 
sublinhado pelo conjunto de degraus que 
vencem o desnível entre o largo e a rua. 
O chafariz e lavadouro construídos, quer 
pela dimensão, quer pela implantação 
relativa ao espaço e à rua, assumem total 
preponderância no conjunto, revelando o 
desígnio do largo. O forno, pelo contrário, 
foi construído num dos topos do assenta-
mento, sem qualquer destaque.
A fi xação do conjunto em parte do arru-
amento anteriormente projectado, e em 
especial a localização do espaço do largo, 
decorre da presença de uma concavidade 
na encosta sublinhada pela curva formada 
pela Estrada Nacional a Nordeste do 
assentamento.

•355.   Implantação dos casais no assentamento 

do Fontão – CA Barroso. 

A implantação dos casais perpendicular e em 

simetria relativamente à via foge claramente 

da orientação solar proposta no projecto do 

edifício. 

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

Fontão
CA do Barroso

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS
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•357.   Simulações de implantação dos casais da 

CA Gafanha seguindo diferentes premissas. 

a) Simulação de implantação dos casais com 

a orientação solar proposta no projecto do 

edifício. A solução revela problemas de relação 

da entrada do edifício com a via, e de controlo 

visual da mesma a partir do interior da habita-

ção.

b) A implantação do casal a Sul simétrico relati-

vamente ao casal a Norte, garante a relação da 

entrada com a via, mas compromete a insolação 

da habitação.

c) Simulação de implantação do casal a Sul 

rodado 45º (à semelhança de 5 casais constru-

ídos no assentamento, numa zona onde não 

existem casais no lado oposto do arruamento). 

Apesar de garantir a relação da entrada com a 

via e uma orientação solar admissível, não se 

estabelece uma relação de conjunto entre os 

dois casais.

d) Simulação de implantação de ambos os casais 

rodados 45º, ainda que em sentidos inversos. 

A rotação de 45º do casal a Norte permite um 

controlo visual da rua mais abrangente do que 

quando o casal é implantado paralelamente à 

via. A abrangência do controlo visual da rua a 

partir do interior da habitação no casal implan-

tado a Sul é muito inferior. Foi construído um 

conjunto nestas circunstâncias, que colocamos 

a hipótese de ter constituído uma experiência 

inicial.

e) A implantação simétrica dos casais rodados 

45º relativamente à proposta do projecto do 

edifício, minimiza os constrangimentos da orien-

tação solar, garante a relação da entrada com a 

via e o seu controlo visual, e permite estabelecer 

uma relação de vizinhança entre os dois casais.

CA da Gafanha

•358.  Excertos da planta do assentamento da 

CA Gafanha identificando todas as variações de 

implantação existentes.
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Não acedemos a nenhum documento que 
nos permita datar o projecto para o núcleo 
de Figueiras na CA de Pegões. Existe um 
conjunto de fotografi as do estúdio Mário 
Novais1 onde se pode ver o conjunto dos 50 
casais do núcleo das Figueiras já construído 
e os terrenos a serem terraplanados. Como 
o projecto de terraplanagem foi apenas 
desenvolvido em Maio de 19532, parece-
-nos plausível que o assentamento tenha 
sido projectado e construído até ao fi nal de 
1952. Os casais construídos correspondem 
ao projecto desenvolvido em 1950, pelo 
arquitecto Maurício Trindade Chagas, para 
a Colónia Agrícola da Gafanha3, tendo sido 

1 “JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário Novais” 

In www.biblartepac.gulbenkian.pt [consul-

tado em 2014/07/23].

2 MASCARENHAS, António Manuel Lobão de. 

Terraplanagem da Folha das Figueiras: regadio 

na Herdade de Pegões: memória descritiva e 

justificativa. Lisboa, JCI, 1953. 

3 CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do casal 

apenas introduzidas alterações no vão do 
armazém do piso superior.
O núcleo de Figueiras constitui uma 
excepção no conjunto de assentamentos 
da CA de Pegões por ter sido implantado 
numa zona sem qualquer curso de água. 
A sua estrutura decorre directamente das 
parcelas desenhadas pelas premissas da 
rede de rega. 

Esta zona [Figueiras] foi limitada por 
dois arruamentos perpendiculares à estrada 
nacional, sendo além disso dividida em 
duas por um arruamento central, paralelo a 
estes. 4 JCI

O novo desígnio para o espaço da via, que 
necessariamente corresponde a uma dife-
rente postura perante as condições de 

tipo, para a Gafanha: memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1950.

4 MASCARENHAS, António Manuel Lobão de. 

Op. cit. p.1.

vizinhança, leva a uma alteração nos prin-
cípios de implantação dos edifícios que 
podemos resumir em cinco pontos: implan-
tação paralela à via (nos assentamentos 
anteriores formava um ângulo de 45o), 
facto que permite a leitura de um plano, 
paralelo ao traçado da rua, formado pela 
sucessão de edifícios; redução da distância 
entre o edifício e a via; implantação simé-
trica relativamente ao eixo da via; explo-
ração plástica da repetição do elemento 
mais marcante do edifício – o silo –.
Às novas condições de implantação dos 
casais, para a conformação do espaço de 
rua, acresce ainda o desenho dos limites do 
lote, através da utilização de vedações e de 
elementos verticais associados à marcação 
de entrada de cada parcela, e o desenho 
de pavimento da via, que defi ne uma faixa 
de percurso automóvel e duas faixas de 
percurso pedonal, separadas por vegetação. 

Figueiras
CA de Pegões

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•359.   Excerto da planta do assentamento de Fi-

gueiras – CA Pegões. implantação dos casais.

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

A orientação solar proposta no projecto do 

edifício coincide, sensivelmente, com a implan-

tação dos casais perpendicularmente à rua. A 

implantação simétrica garante não só a relação 

entre a entrada e a via, como também o estabe-

lecimento de relações de vizinhança.
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Vale da Judia
CA de Pegões

•360.   Implantação dos casais no assentamento 

do Vale da Judia no núcleo de Pegões Velhos – 

CA Pegões.

A entrada do casal está assinalada com seta 

vermelha, o quadrado vermelho assinala o topo 

do casal onde se localiza a habitação.

A orientação solar proposta no projecto do 

edifício serve na relação que se pretende esta-

belecer entre o edifício e a via, quer do ponto de 

vista da entrada quer da imagens obtida, assim 

como na optimização do controlo visual da 

parcela a partir do interior da habitação.
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2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

Os assentamentos dos novos programas – a diversidade na 
composição dos Centros Sociais

É neste terceiro momento que, a par da construção dos casais agrícolas, se 
equacionam os projectos e construção dos equipamentos. A hipótese desenvolvida 
no momento anterior, no contexto do projecto para a CA do Barroso, de implan-
tação dos equipamentos nos assentamentos de maior dimensão da colónia é agora 
questionada, optando-se pela concentração de equipamentos e residências de não 
colonos (engenheiros, regentes agrícolas, professoras, padres, assistentes sociais, 
entre outros) num assentamento autónomo. Opção também veiculada nos projectos 
agora desenvolvidos para as CA de Pegões e Gafanha.

As razões que levaram a esta alteração de princípio não são defendidas, nem 
reveladas, em nenhum documento, pelo que podemos apenas especular algumas 
razões e referir alguns temas em debate neste período que terão tido aqui o seu 
refl exo. 

Uma das questões práticas, que se verifi ca na CA do Barroso, prende-se com a 
necessidade de construir as habitações para a assistência técnica, quer num momento 
anterior aos assentamentos, quer num espaço isolado do ambiente de estaleiro – 
já que a actividade da assistência é iniciada com o acompanhamento à construção 
dos próprios assentamentos e do arroteamento dos terrenos agrícolas –. Podemos 
também especular sobre uma vontade de separação e hierarquização de popula-
ções com requisitos diferenciados, optimizando recursos, infra-estruturas eléctricas 
e de abastecimento de água e processos de gestão; ou uma vontade de separação 
entre lotes que se destinavam a propriedades particulares dos colonos e edifícios 
que pertenciam e seriam geridos directamente pelo Estado, o que possibilita a insta-
lação dos últimos em espaços contínuos, quer do ponto de vista da sua propriedade, 
quer do seu tratamento, à semelhança dos assentamentos que no mesmo período 
estavam a ser contruídos para as hidroeléctricas do Cávado. A hipótese que nos 
parece mais plausível, e que integra também como vantagens as hipóteses anteriores, 
corresponde ao intuito de optimizar o potencial de representatividade das institui-
ções do Estado que adquirem dimensão, destaque e projecção territorial, estando 
concentradas num assentamento específi co, em detrimento duma presença difusa 
junto dos casais dos colonos. Em certo sentido podemos ler esta separação como 
uma separação entre o povoamento rural dos casais agrícolas e todas as outras resi-
dências e equipamentos que requerem, merecem ou reclamam aspectos de povoa-
mento urbano – sejam eles do âmbito das infra-estruturas e espaços públicos –, ou 
têm capacidade, necessidade ou vantagem em explorar um sentido de representação 
institucional. 

Ainda que a separação não corresponda às quatro actividades identifi cadas na 
Carta de Atenas – Habitação, Trabalho, Lazer e Transporte – dado que a habitação dos 
técnicos está integrada nos Centros Sociais, não podemos deixar de ver a operação 
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como um “zoning”, e nesse sentido é inevitável a associação ao debate iniciado1 por 
Josep Lluís Sert e Sigfried Giedion sobre os Centros Cívicos, no VI CIAM realizado 
em 1947 em Bridgewater, Inglaterra, que teve o seu momento alto em 1951 no VIII 
CIAM sob o tema “The Core of the City” 2, e que segundo Eric Mumford3, ao propor 
o “coração do núcleo” como “o elemento que faz de uma comunidade uma comu-
nidade” acrescenta uma nova função às quatro estabelecidas na Carta de Atenas.

Estes centros cívicos e comerciais serão os lugares mais característicos e 
conhecidos da cidade. São a expressão mais clara da vida cívica e o lugar de 
reunião dos cidadãos nas grandes solenidades4. Josep Lluís Sert (TPA)

Neste sentido, os Centros Cívicos projectados pela JCI constituem igualmente 
espaços que pretendem, por um lado, constituir-se como novos referentes identitá-
rios dos colonos – colonos agora entendidos como detentores de empresas agrícolas 
familiares5, e, por outro, materializar um cenário de representação da presença do 
Estado.

Tal como as restantes estruturas das colónias agrícolas, e apesar de inicialmente 

terem sido alvo de projectos globais, também estes conjuntos não foram construídos 

na sua totalidade num momento único, nem traduzem em todas as colónias, ou 

núcleos da mesma colónia, idênticos princípios. Foram objecto de vários projectos ao 

longo do tempo que expressam diversas perspectivas sobre o carácter dos espaços 

públicos propostos, e revelam a inexistência, neste período, de um modelo único 

imposto pelo organismo. 

As vicissitudes destes processos não constituem, no entanto, um tema exclu-

sivamente português, José Tamés Alarcón, em 1948, refl ectia sobre a evolução ou 

construção dos centros cívicos dos pueblos por fases:

1 “A questão dos centros cívicos monumentais foi introduzida no IV CIAM, realizado em Bridgewater, 

Inglaterra, em 1947, através da apresentação em sessões paralelas dos textos “the Human Scale In City 

Planning”, escrito por Sert em 1943, e “The Need for a New Monumentality”, escrito por Giedion em 

1944, ambos publicados, também em 1944 num livro organizado por Paul Zucker [New architecture and 

City Planning]. No encontro seguinte – VII CIAM, realizado em 1949 na cidade italiana de Bergamo – a 

proposta do centro cívico monumental seria ratificada com a apresentação dos projectos de Jose Luis 

Sert e Paul Lester Wiener para Lima e Chimbote, no Peru e para Tumaco, na Colômbia. Esses projectos 

foram posteriormente selecionados para integrar a publicação “The Heart of the City”, documento 

oficial do VIII CIAM.” Abrahão, Sérgio Luís. Espaço Público. Do Urbano ao Político. São Paulo, Annablume 

Editora / FAPESP, 2008. p.71.

2 “No oitavo Congresso CIAM analisamos os 5 tipos de “Core” da cidade, começando do mais pequeno: 1. 

O lugar (rural) ou o agrupamento elementar de habitações (urbano), que representam a mais pequena 

unidade social que podemos ter em consideração. 2. A aldeia com mercado (rural) ou o aglomerado resi-

dencial (urbano) no qual os habitantes se conhecem uns aos outros e que pode ser socialmente auto-

-suficiente. 3. A vila (rural) ou o bairro citadino (urbano) no qual existe já um certo grau de anonimato 

e que pode ser economicamente auto-suficiente. 4. A cidade e a grande capital que compreende vários 

bairros. 5. A metrópole ou o importante centro internacional de vários milhões de habitantes.” Sert. J.L. 

“Centri per la vita della comunitá”. In SERT, J.L.; ROGERS, E.N.; TYRWHITT, J.. Il Cuore della Cittá. Per una 

vita piú umana delle comunità. Milão, Hoepli Editore, 1954. p.8

3 MUMFORD, Eric. The CIAM discourse on urbanism 1928-1960. Cambridge, MIT Press, 2000. p.202-203.

4 TOWN PLANNING ASSOCIATES. Informe del Plan Piloto de Cali. Cali, Mimeo, 1950. p.29.

5 Referimo-nos à passagem da concepção inicial de casal-agrícola para a concepção de empresa agrícola 

familiar.
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2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

O problema essencial coloca-se nos centros cívicos, podendo adoptar-se a 
solução de dar à praça na sua fase inicial a capacidade da fi nal, mas não 
construindo mais do que os edifícios indispensáveis nesta primeira fase, e 
deixando o resto como zona verde, com jardim, que desaparecerá à medida 
que as necessidades de ampliação o requeiram. Esta solução foi a adoptadas 
pelos alemães nos seus projectos de construção de assentamentos agrícolas 
nos territórios do Este da Europa.6 José Tamés Alarcón

O primeiro projecto de Centro Social da JCI terá sido desenvolvido para a CA do 
Barroso7 no fi nal da década de 1940. Tal como o projecto apresentado pelo arquitecto 
Maurício Trindade Chagas em 1951 para o Centro Social das Faias, na CA de Pegões, o 
conjunto é estruturado por um eixo central que procura alguma monumentalidade 
[•378 a •382]. 

A proposta para o Centro Social das Faias8 contemplava edifícios para o centro 
social, centro comercial, habitações do centro comercial, residências para técnicos, 
cooperativa, armazém e capela. Em ambos os casos a mancha de implantação dos 
edifícios e o desenho dos espaços públicos moldam-se reciprocamente, ultrapas-
sando as propostas de implantação dos equipamentos dos momentos anteriores, em 
que os edifícios eram entendidos como objectos isolados que preenchiam os espaços. 
Eventualmente decorrente desta nova estratégia, ou consequência de um posterior 
ajuste de necessidades, os projectos iniciais defi nem manchas de implantação de 
edifícios com uma dimensão muito superior ao que se veio a verifi car [•365]. 

O espaço público proposto corresponde mais a grandes espaços de percurso, 
palco para desfi les em dias festivos, do que espaços de estar, de encontro no quoti-
diano. Já após estarem alguns edifícios e vias construídas, o Centro Social das Faias 
foi alvo de uma proposta do arquitecto Celestino de Castro. Para além da redução do 
programa e área intervencionada, há uma alteração clara no carácter dos espaços. 
Os edifícios implantam-se de forma menos rígida, negando a conformação do eixo 
central monumental e procuram conformar espaços de praça mais informais [•367]. 

Na CA da Gafanha [•383] e no Núcleo de Pegões Velhos [•371 a •377] o desenho 
do Centro Social parte de uma ideia de rotunda, em torno da qual ou no interior da 
qual se implantam os edifícios. Se em Pegões Velhos, quer pela dimensão do conjunto, 
quer pela sua localização numa duna alta povoada de Pinheiros, os espaços de estar 
adquirem algum conforto pelo carácter de “parque”, na CA da Gafanha a pequena 
dimensão da rotunda e a inexistência ou área reduzida dos adros dos edifícios remete 
o espaço público para um sentido mais simbólico do que vivencial.

6 TAMÉS ALARCÓN, José. “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior.” Revista Nacional de Arqui-

tectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Ano VIII, número 83. Novembro de 1948. p.423.

7 O único desenho que conhecemos do conjunto – o projecto para abastecimento de água – está datado 

de 1952, no entanto o projecto para as residências dos assistentes técnicos é desenvolvido pelo arqui-

tecto António Trigo em 1948 e estava em construção em 1951*.

 * JCI. Colónia Agrícola do Barroso: relatório do assistente. [Manuscrito]. Lisboa, JCI, 1952. s/n [8 de Janeiro 

de 1952].

8 Nos desenhos a que acedemos, apenas no projecto para o Centro Social das Faias existem legendas para 

cada um dos edifícios propostos.
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CA de Pegões

Na CA de Pegões, a colónia com maior 
visibilidade – quer pela proximidade a 
Lisboa, quer pelo facto de ser atravessada 
pela Estrada Nacional –, para além com 
conjunto de equipamento concentrados 
no antigo Monte da Herdade, foram 
construídos dois Centros Sociais, ambos 
junto da Estrada Nacional que atravessa 
a colónia, distanciados cerca de 7,5 quiló-
metros – o Centro Social das Faias e o 
Núcleo de Pegões Velhos da CA de Pegões 
–, o primeiro com uma organização mais 
rígida, marcada por um eixo perpendicular 
à Estrada Nacional, sobre a qual se deseja 
garantir presença, o segundo, organizado 
em “parque” onde se destaca a paraboloide 
da igreja de Santo Isidro. 
Seguindo o modelo dos borghi italianos 
que, num contexto de povoamento 
disperso, concentravam os equipamentos 
em pontos notáveis das estradas criando 
também marcos de orientação, o modelo 
de marcação de “porta” e enquadramento 
de percurso, será proposto para os três 
centros sociais da Colónia Agrícola de 
Pegões.

•361.   CA Pegões com os Centros Sociais assina-

lados a cor de laranja.

•362.  Monte da Herdade de Pegões. Zona de 

Regadio e distribuição dos casais – recorte da 

zona do monte da Herdade.
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Monte da Herdade de Pegões

Os primeiros equipamentos da Colónia 
Agrícola de Pegões foram instalados nos 
edifícios do Monte da antiga Herdade de 
Pegões, mantendo a estrutura do conjunto 
existente que se desenvolvia junto da 
Estrada Nacional. Ainda que alguns dos 
edifícios se voltassem para a Estrada 
Nacional, mediados por espaços ajardi-
nados, o funcionamento do conjunto era 
garantido por uma rua interna de serviço. 
Se a organização do conjunto inicial corres-
pondeu apenas à ocupação dos edifícios 
existentes no Monte da Herdade segundo 
critérios funcionais [•362], a implantação, 
neste terceiro momento, dos edifícios 
do posto médico e do centro de prepa-
ração profi ssional, denota a intenção de 
transformar o conjunto numa espécie de 
“porta” da Colónia [•363 •364]. “Porta” que 
corresponde a uma marcação de presença •364.  Fotografia aérea da zona do Monte da 

Herdade, divulgada num prospecto de 1958.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•363.   Conjunto de edifícios do antigo Monte da 

Herdade de Pegões e arranque da Avenida da 

área industrial

dos edifícios da Assistência Técnica junto 
da Estrada Nacional, e à abertura de um 
percurso – a “avenida”-, devidamente ence-
nado, até ao futuro “Centro Industrial”. A 
mancha de implantação dos edifícios e o 
desenho dos espaços públicos foi determi-
nada por um “Plano de Ruralização”1, ao 
qual não tivemos acesso nem conhecemos 
a data. O plano propunha a construção 
destes dois edifícios formando um alarga-
mento da Estrada e marcando o arranque 

1 A existência do plano é referida pelo arqui-

tecto António Trigo na memória descritiva do 

edifício para o Centro de preparação profis-

sional. “A localização e a conformação da 

planta foram impostas superiormente pelo 

Plano de Ruralização adoptado para o local.” 

in TRIGO, António. Herdade de Pegões: centro 

de preparação profissional. Lisboa, JCI, 1953. 

p.1.

da “avenida” para o Centro industrial.
Rasgada entre as parcelas dos casais, a via 
que liga o Centro Social ao futuro Centro 
industrial – onde será construída a Adega 
cooperativa –, é chamada de “Avenida”, 
sendo que, para tal carácter hoje contribui 
apenas a extensa largura da faixa de 
rodagem e a arborização.
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Centro Social das Faias

O Centro Social das Faias foi alvo de vários 
projectos, apesar de nenhum deles ter 
sido construído na sua totalidade. Hoje, 
os elementos construídos revelam partes 
de cada projecto de forma desconexa, sem 
que o conjunto expresse alguma unidade.

O primeiro plano, projectado pelo arqui-
tecto Maurício Trindade Chagas em 1951, 
propunha a construção de um eixo perpen-
dicular à Estrada Nacional, rematado a 
Sudoeste por uma praça conformada pelo 
“Armazém e cooperativa”, e a Nordeste 
pelo adro da “Capela”. O eixo seria mate-
rializado por uma avenida, arborizada, 
ladeada pelo “Centro Social” e pelo “Centro 
Comercial”. Este eixo monumental seria 
envolvido por uma composição de arru-
amentos geometrizada e simétrica – que 
organizava um conjunto de cinco “habi-
tações do Centro Comercial” e duas “Resi-
dências” –, que progressivamente se alarga 
em rotundas e percursos de traçado mais 
orgânico sugerindo um espaço de parque 
arborizado na transição para o espaço agrí-
cola [•365]. Deste plano apenas foi cons-
truída a Capela, projectada pelo arquitecto 
Maurício Trindade Chagas1, parte dos arru-
amentos, e duas residências para pessoal 
técnico, projectadas pelo arquitecto 
António Trigo2.

No mesmo ano o arquitecto Celestino 
de Castro, incumbido de desenvolver o 
anteprojecto para o edifício do Centro 
Social3, numa primeira proposta altera 
a direcção de implantação do edifício 
[•366]. No desenvolvimento da proposta 
e respondendo às criticas e solicitações 
da JCI elebora uma proposta do conjunto 
com alterações profundas. O edifício do 
Centro Social passa para a parte a Este do 
eixo central, enquanto a Oeste é previsto 

1 CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da 

Colónia Agrícola de Pegões: núcleo da Aroeira e 

Lagoa do Calvo, concelho de Palmela: projecto. 

Lisboa, JCI, 1951. 

2 TRIGO, António. Edifício para residência na 

Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo da Aroeira, 

Largo do Calvo: projecto. Lisboa, JCI, 1951. 

3 CASTRO, Celestino. Edifício do centro social a 

construir no núcleo das Faias: Pegões. Antepro-

jecto. Lisboa, JCI, 1951.
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•366.   Ante projecto do Edifício do Centro Social 

do Núcleo das Faias – arq. Celestino de Castro, 

1951.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•365.   “Plano Geral do Centro Social das Faias 

em Pegões” – arq. Maurício Trindade Chagas, 

JCI, 1951.
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um hangar de máquinas e um edifício 
para o centro comercial (no plano ante-
rior previsto para o lado Sul da Estrada 
Nacional). A avenida é substituída por um 
espaço amplo conformado pelos edifícios 
que se implantam agora sem uma rigidez 
compositiva, voltados para a Estrada 
Nacional. O eixo, apesar de se manter 
através do pavimento do arruamento 
central, perde força quer pela espaciali-
dade proposta pelo conjunto de edifícios, 
quer pelo modo como é redesenhado o seu 
contacto com a Estrada Nacional [•367]. 
Deste plano apenas foi construído o hangar 
de máquinas [•368].

No momento seguinte, em 1956, é desen-
volvido pelo arquitecto António Trigo um 
novo projecto para o Centro Social. Com 
apenas um volume e uma área muito 
inferior à prevista no plano do arquitecto 
Celestino de Castro, não introduz qual-
quer clarificação ou determinação no 
desenho do espaço público do conjunto 
[•369]. Não possuindo os edifícios cons-
truídos dimensão compatível com o espaço 
previsto pelos planos, sente-se uma inca-
pacidade de defi nição e controlo espacial 
cuja arborização densa tentou colmatar, 
mas que actualmente, com a falta de 
manutenção se perdeu. [•370]

•367.  Plano Geral do Centro Social das Faias em 

Pegões proposto pelo arquitecto Celestino de 

Castro. 
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•369.  Posto Médico-Social, projectodo pelo 

arquitecto António Trigo em 1956, em primeiro 

plano e habitações dos técnicos à esquerda.

•370.  Fotografia aérea do conjunto em 2010.

•368.  Levantamento topográfico do Centro 

Social das Faias em 1954.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS
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Conjunto de Pegões Velhos

Para o conjunto de Pegões Velhos conhe-
cemos três propostas: um desenho de 1950 
do arquitecto António Trigo, uma outra 
proposta – não datada – desenhada a lápis 
sobre o mesmo desenho, e uma maquete 
– também não datada – do arquitecto 
Eugénio Corrêa.
O desenho do arquitecto António Trigo, 
desenvolvido aquando da proposta de três 
novos arruamentos para o núcleo de Pegões 
Velhos – Arruamento das Laranjeiras, Arru-
amento do Pinhal e Arruamento do Vale 
das Vinhas – corresponde à proposta de 
uma rotunda, num espaço muito arenoso 
e povoado de Pinheiros Mansos, que arti-
cula os dois primeiros arruamentos, com 
o arruamento de penetração da colónia 
já construído e com o acesso à Estrada 
Nacional. Os equipamentos propostos 
são implantados no interior da rotunda, 
procuram conformar uma praça central e 
acentuam um eixo central de relação com 
a Estrada nacional que seria rematado pela 
Igreja [•371].
Ainda no mesmo desenho – uma cópia 
heliográfi ca retocada a vermelho – é esbo-
çada à mão, a lápis, uma proposta de 
implantação dos equipamentos fora da 
rotunda. Uma praça acentuaria e rema-
tava o eixo do percurso de chegada a partir 
da Estrada Nacional, e em torno desta os 
equipamentos, aparentemente com uma 
expressão moderna, implantavam-se em 
torno da praça.
A maquete do arquitecto Eugénio Correa, 
que não sabemos se anterior ou poste-
rior à proposta do arquitecto António 
Trigo, propõe a implantação da capela e 
de dez pequenos edifícios em torno de 
uma rotunda ovalada. Os edifícios, na sua 
expressão arquitectónica, aproximam-
-se dos que vieram a ser construídos. 
Desconhecemos o desenho da proposta 
de conjunto que orientou a implantação 
dos edifícios hoje construídos [•373]. A 
rotunda não foi conformada, correspon-
dendo o espaço central da composição ao 
espaço resultante da concordância entre 
os traçados curvos dos arruamentos. O 
modelo de enquadramento de percurso a 
partir da Estrada Nacional será o adoptado 
aquando da construção da Igreja de Santo 

Isidro, que é implantada como remate 
da “Avenida”. A “Avenida” rasga o espaço 
central em duas partes, fi cando no inte-
rior deste apenas as escolas, implantadas 
em simetria. As residências do padre e das 
professoras são implantadas fora deste 
espaço, ao longo do arruamento, seguindo 
a proposta expressa na maquete. [•372]

Em 1957, o arquitecto José Neves de Oliveira 
refere a existência de uma praça a meio 
da avenida, em “conformidade com o 
arranjo urbanístico do local”, e justifi ca 
a forma semicircular dos edifícios por si 
propostos para as cooperativas, com a 
necessidade de estes acompanharem o 
movimento da “forma semicircular da 
referida praça”[•374]. O sentido de praça 
é sublinhado, nos edifícios, pela presença 
contínua de uma “uma galeria pública 

coberta”1. Apesar do projecto prever dois 
edifícios, simétricos, apenas foi construído 
o edifício a Poente. [•375]

Em 1959, na elaboração do “arranjo urbanís-
tico da zona de Pegões”, o arquitecto Vasco 
Lobo considera que “[a avenida] vai desa-
guar o seu perfi l de 10 metros numa via de 
ordem secundária e sem que um programa 
lateral lho justifi que, não é possível dar-lhe 
uma saída inteiramente airosa e, assim, há 
que [...] valorizar o arranjo do seu ponto 
de chamada – a igreja – dotando o edifício 
comercial com um volume de construção 
correspondente do lado nascente, organi-
zando em parque o território envolvido [...] 

1 OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola de Pegões. 

Projecto de edifícios para cooperativas. Lisboa, 

JCI, 1957. p.1.
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•371.  Colónia Agrícola de Pegões Velhos – recorte 

da zona do conjunto de Pegões Velhos.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•372.  Conjunto de Pegões Velhos a partir do 

Monte da Herdade

•373.  “Eugénio Corrêa. Colónia agrícola de 

Pegões. Maqueta”.
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e suprindo com vegetação o que já não é 
possível conseguir de outra maneira.”2

“Em princípio pensávamos concentrar 

nestes edifícios as diversas actividades de 

natureza social e recreativa tais como salas 

de jogo, festas e exposições, biblioteca, casa 

do povo, pequenas aulas de artesanato etc., 

etc., tudo isto a defi nir superiormente. Do 

mesmo modo se encarou a hipótese de aí 

situar o posto da Guarda Nacional Republi-

cana. A proximidade da igreja e das escolas, 

o tratamento dado a toda uma zona envol-

vente resolvida em parque (com possibili-

dade de se transformar em palco de festivais 

folclóricos) e especialmente cuidada no que 

respeita à vegetação e à natureza dos arru-

amentos internos e circundantes são razões 

para que este núcleo adquira um aspecto 

de certo modo diferente e gracioso. O facto 

de serem as escolas e as aulas de artesa-

nato de frequência específi ca; a igreja e as 

diversões de frequência periódica torna este 

núcleo funcionalmente diferente do anterior 

[Monte da Herdade] e tudo deve ser tentado 

para lhe imprimir o desejado carácter.”3

Ainda que o edifício referido nunca tenha 
sido construído, o reforço da vegetação 
e a organização do espaço em torno das 
escolas foi executado, sendo hoje percep-
tível quer o enquadramento do percurso de 
chegada à igreja, quer a leitura contínua do 
espaço enquanto parque arborizado. [•376 
•377]

2 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanís-

tico da zona de Pegões – memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1959. p.4.

3 Idem. p.8.
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•374.  Planta do conjunto do Centro Social de 

Pegões Velhos com a proposta para os edifícios 

das cooperativas.

2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•375.  Arranjo urbanístico da zona de Pegões 

Velhos. Planta do existente. 1959

•376.  Fotografia aérea do conjunto em 2010.

•377.  Enquadramento do percurso de chegada à 

igreja. Fotografia
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Centro Social da CA do Barroso

Ao contrário da CA de Pegões, onde é 
sempre procurada uma ligação ou uma 
exposição do Centro Social sobre a Estrada 
Nacional, na Colónia Agrícola do Barroso o 
assentamento encerra-se sobre si próprio, 
organizando-se através de um eixo de 
composição paralelo à via de acesso. Apesar 
deste encerramento mantém-se o intuito 
dos espaços constituírem um cenário de 
representação institucional. 
A proposta inicial do conjunto, que conhe-
cemos apenas a partir do projecto de 
abastecimento de água [•382], parece-
-nos propor uma maior edifi cação, quer 
em número de edifícios, quer na dimensão 
destes, relativamente aqueles que foram 
realmente construídos [•381]. 

O conjunto proposto articula o cruzamento 
do percurso de chegada, com um eixo longi-
tudinal cujo desenho integra uma sequência 
de plataformas centrais que duplicam os 
percursos. Este eixo é rematado a Sul por 
uma rotunda com um espelho de água, e a 
Norte por uma plataforma sensivelmente 
quadrada que antecede o edifício da assis-
tência social.
A dimensão concreta dos edifícios que 
foram construídos – residências para os 
assistentes técnicos, pousada e assistência 
social numa primeira fase, e residências 
para professoras, residências para regentes 
agrícolas e armazém numa segunda fase – 
é claramente contraditória com a grande 
dimensão e monumentalidade dos espaços. 

A arborização extremamente densa de 
todo o conjunto, executada eventualmente 
para atenuar esta contradição de escalas, 
retira a possibilidade de leitura das relações 
entre edifícios e entre espaços, unifi cando 
todo o espaço e induzindo a uma leitura do 
conjunto que poderemos, à semelhança de 
Pegões Velhos, entender como de parque. 
[•378]

•378.  O Centro Social, profusamente arborizado, 

a partir da Aldeia de Creande.

•379. Edifício dos escritórios e pousada. 

•380. Edifício da Assistência Social
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2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•381.  Simulação do edificado previsto no plano 

inicial do Centro Social da CA Barroso.

Pode-se observar a contradição entre a monu-

mentalidade do conjunto previsto – manchado 

a cinzento –, e a escala e presença dos edifícios 

dos equipamentos posteriormente projectados 

e construídos, que corresponderiam ao, entre-

tanto, apenas necessário – representados na 

imagem seguinte –. •382.  Centro Social da CA Barroso. Planta do 

conjunto em 1952.
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Centro Social da CA da Gafanha

Na CA da Gafanha os equipamentos estão 
concentrados no seu centro geométrico, 
uma área que corresponde a uma duna alta 
povoada de pinhal onde se cruzam as duas 
estradas diagonais e se inicia a Alameda. O 
conjunto é organizado a partir do espaço da 
rotunda, que procura resolver o encontro 
de todas as vias, e em torno da qual se 
implantam os edifícios. O desenho das vias 
prevalece sobre o desenho dos espaços de 
permanência – que correspondem apenas 
a pequenos adros associados aos edifícios, 
em especial à Capela e ao Posto médico-
-social –, conferindo ao espaço público um 
sentido mais simbólico do que vivencial.
A capela ocupa o lugar de destaque no 
enfi amento da Alameda. A poente, entre 
as duas diagonais está implantado o posto 
médico social, e à sua frente os escritórios 
e casa do guarda. As casas das profes-
soras e escolas, apesar de participarem 
no conjunto central, relacionam-se mais 
directamente com os tramos Sudoeste e 
Sudeste das diagonais. •384. A capela da CA da Gafanha como remate 

da Alameda. 

•383.  Centro Social da CA da Gafanha. 

Fotografia.
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2.3.2 A EXPERIÊNCIA DO MODERNO NOS CENTROS SOCIAIS

•385. Princípio de implantação do Centro Social 

da CA da Gafanha
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2.3.3 
O redesenho económico do casal 
e as novas expressões arquitectónicas dos equipamentos

No terceiro momento que circunscrevemos no processo de construção das coló-
nias agrícolas da JCI, à escala do edifício, o centro do debate passa do desenho dos 
casais agrícolas para o desenho dos equipamentos. 

No âmbito dos casais agrícolas são projectados três novos edifícios – para a CA 
do Alvão e Barroso, CA de Pegões e CA da Gafanha –. Na generalidade, as propostas 
correspondem a um redesenho dos projectos anteriores respondendo a uma redução 
de áreas e de custos e a pequenas alterações do programa agrícola. No caso específi co 
do novo casal para a CA de Pegões há uma perda signifi cativa na qualidade da compo-
sição volumétrica do conjunto. A proposta para a CA da Gafanha, a única projectada 
de raiz, segue as mesmas premissas, no entanto, não se prendendo ao redesenho de 
um projecto anterior, o conjunto proposto é mais claro e equilibrado.

Para a CA dos Milagres, como referimos no subcapítulo 2.1.3, foi desenvolvido 
um projecto de “arranjo” e ampliação dos casais no sentido de dignifi car os conjuntos, 
propondo a demolição dos anexos, entretanto precariamente construídos pelos 
colonos, e a introdução de novas dependências agrícolas.

Mas, se nos casais agrícolas não é posta em causa a expressão arquitectónica, 
nem se procede a nenhuma experimentação, mantendo-se materiais, formas e 
técnicas construtivas testadas e enraizadas, nos projectos para os equipamentos é 
revelada uma nova postura da Junta que espelha a circunstância do debate arquitec-
tónico nacional no início da década de 1950. Assim, num mesmo tempo, e nalguns 
casos inclusive para um mesmo espaço, são desenvolvidas propostas com dife-
rentes premissas arquitectónicas no que respeita à sua expressão arquitectónica. 
Convivem projectos que procuram ainda a expressão e os símbolos de uma “pretensa 
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arquitectura nacional”1 – contrafortes, beirais, composições clássicas com eixos de 
simetria que procuram alguma monumentalidade –, com projectos que propõem 
uma experimentação moderna dos materiais locais – abóbadas de tijolo no Ribatejo, 
planos soltos de alvenaria de granito em Trás-os-Montes – em edifícios e conjuntos 
que expressam claramente infl uências de Le Corbusier ou Oscar Niemayer; e ainda 
com projectos que procuram estabilizar, independentemente do programa do equi-
pamento, uma tipologia e um sistema construtivo generalizável, que, partindo de 
uma leitura atenta das construções populares, e neste sentido cruzando-se com as 
propostas arquitectónicas do arquitecto Keil do Amaral, pretendem expressar uma 
grande unidade, reduzir necessidades de manutenção e, simultaneamente, garantir 
uma grande fl exibilidade na sua organização interna, adaptando-se às diferentes soli-
citações programáticas. 

O redesenho económico dos casais
Em pleno momento de construção das colónias agrícolas de Pegões, Barroso e 

Alvão, e já com uma parte signifi cativa dos casais agrícolas construídos, terão sido 
considerados excessivos os custos envolvidos. Dois dos arquitectos do quadro da 
Junta são incumbidos de desenhar dois novos casais mais económicos. Apesar de 
se manter o intuito de um projecto para cada região, a especifi cidade de cada um 
centra-se essencialmente nos materiais utilizados ou nas formas a que os materiais 
da região induziam, sendo que do ponto de vista dos espaços e das suas relações, ao 
sofrerem uma simplifi cação, os dois projectos tornam-se mais próximos e genéricos. 
[•386 •389]

Em ambos os casos o casal agrícola é organizado num piso único, estruturado 
por um “alpendre”/”coberto” através do qual se acede à habitação e às dependên-
cias agrícolas (inclusive ao silo, que no projecto anterior para a CA de Pegões corres-
pondia a um volume isolado). As nitreiras são desenhadas como espaços autónomos 
do edifício (no casal anterior para o Barroso estavam inseridas no seu interior). Os 
fornos individuais são substituídos por fornos colectivos. 

Do ponto de vista da composição volumétrica há igualmente uma simplifi cação 
que, não só tem consequências no equilíbrio dos conjuntos, como no simbolismo 
associado. A chaminé, símbolo do lar, perde protagonismo, deixa de estar associada a 
um dos alçados principais e passa a ocupar uma posição no centro do conjunto, junto 
do alpendre. Ganham visibilidade e destaque elementos associados à produção agrí-
cola, como sejam os silos. A dicotomia de desenho entre frente e traseiras existente 
na proposta anterior para o casal da CA de Pegões é agora ainda mais acentuada e 
passa a verifi car-se também na proposta para Trás-os-Montes.

1 PEREIRA, Nuno Teotónio. “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, In Escritos. 1947-1996, 

selecção. Porto, FAUP publicações, 1996. p. 259.
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O mobiliário e a organização do espaço
É também neste momento, na sequência da construção da grande maioria dos 

edifícios dos casais agrícolas, que é equacionado o desenho do mobiliário dos casais. 
O primeiro trabalho de Celestino de Castro, enquanto arquitecto contratado pela JCI 
“à tarefa”2, é o desenvolvimento do “mobiliário tipo para casais de colonos” 3 – mesa, 
mochos, banco de lareira e armário com mesa de trabalho para a sala comum –. 
[•390 a •393]

Tão interessante quanto o desenho robusto do mobiliário é o modo como este é 
desenhado, em especial o armário com mesa de trabalho, de forma a adaptar-se aos 
espaços de três dos casais projectados para as CA de Pegões e Barroso, e propondo 
uma organização do espaço que clarifi ca cada uma das actividades aí desenvolvidas 
– cozinhar, comer, estar – [•391]. A leitura desta proposta tanto pode ser vista à luz 
dos hábitos populares, entendendo-a como um redesenho do mobiliário popular, 
especialmente o banco da lareira, como pode ser visto à luz da introdução de um 
sentido moderno na organização do espaço, uma especialização de funções através 
de elementos estandardizados que permitem a organização do espaço sem este 
perder a sua leitura contínua e una. Neste sentido, o modo como confi guram vários 
momentos dentro do espaço, substituindo a organização centralizada em torno da 
mesa – retratada na “lição de Salazar” [•308]  –, constitui uma visão mais funcional 
e menos ideológica da casa e do espaço de encontro da família.

2 O arquitecto Celestino de Castro trabalhou “à tarefa” para a JCI, entre 1 de Março e 31 de Outubro de 

1951, tendo desenvolvido vários projectos para a Colónia Agrícola de Pegões, o “Mobiliário tipo para casais 

de colonos” e um “Estudo de dobragem de peças desenhadas e de uma legenda, de fácil execução, colo-

cação e leitura, mesmo depois de dobrados os desenhos”. 

 CASTRO, Celestino. Somário dos trabalhos realizados, pelo arquitecto Celestino de Castro, em regime de 

tarefa, desde 1 de Março a 30 de Junho de 1951. Lisboa, JCI, 1951. 

 Idem. Ano económico de 1951. Mês de agosto, Setembro e Outubro. Lisboa, JCI, 1951.

3 Idem. Mobiliário tipo para casais de colonos. Lisboa, JCI, 1951. 

2.3.3 O REDESENHO ECONÓMICO DO CASAL E AS NOVAS EXPRESSÕES ARQUITECTÓNICAS DOS EQUIPAMENTOS
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•386.  Planta do casal projectado na década de 

1940 para a CA de Pegões

•387. Planta do casal projectado pelo arquitecto 

António Trigo, em 1949, para a CA de Pegões.
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•388. Plantas do casal projectado em 1943 para a 

CA do Barroso

2.3.3 O REDESENHO ECONÓMICO DO CASAL E AS NOVAS EXPRESSÕES ARQUITECTÓNICAS DOS EQUIPAMENTOS

•389.  Planta do casal projectado pelo arquitecto 

Trindade Chagas, em 1950, para a CA do Alvão
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•390.  “Mobiliário tipo para casais de colonos. 

Sala comum. Distribuição dos móveis e banco”. 

arq. Celestino Castro, 1951

•391.  “Mobiliário tipo para casais de colonos. 

Sala comum. Distribuição dos móveis”. arq. Ce-

lestino Castro, 1951
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•393.  “Mobiliário tipo para casais de colonos. 

Sala comum. Mesa e mochos”. arq. Celestino 

Castro, 1951

•392. “Mobiliário tipo para casais de colonos. 

Sala comum. Mesa de trabalho e armário”. arq. 

Celestino Castro, 1951

2.3.3 O REDESENHO ECONÓMICO DO CASAL E AS NOVAS EXPRESSÕES ARQUITECTÓNICAS DOS EQUIPAMENTOS
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O projecto do casal para a Herdade de 
Pegões foi desenvolvido em 1949 pelo 
arquitecto António Trigo. Corresponde a 
um redesenho do projecto anteriormente 
desenvolvido para a colónia. 

 O presente estudo é uma adaptação 
a um programa mais vasto e a uma solução 
mais económica dum projecto anterior-
mente elaborado. Comporta mais duas 
pocilgas e um silo que o seu antecedente 
e a casa e os anexos foram reagrupados 
por forma a embaratecer o custo da cons-
trução, reduzindo ao mínimo a área coberta 
sem detrimento da higiene e comodidade 
dos seus ocupantes. 1 António Trigo

Para além de uma redução da área bruta em 
cerca de 33 m2 (o edifício tem 152 m2 de área 
bruta, dos quais 66,5 m2 correspondem à 
habitação) através da anulação de espaços 
como o “alpendre” independente da habi-
tação, o projecto procura simplifi car o 
conjunto de volumes da proposta anterior, 
sistematizando habitação e dependências 
agrícolas num volume único de planta 
rectangular, anulando o anterior jogo de 
volumes articulados em vários planos. O 
conjunto é apenas recortado nas traseiras, 
onde as novas dependências agrícolas – silo 

1 TRIGO, António. Projecto do casal-tipo para 

a Herdade de Pegões. Construção de 3 casais 

agrícolas na Herdade de Pegões, Núcleo do 

Vale da Aroeira, Lagoa do Calvo, concelho de 

Palmela. Lisboa, JCI, 1949. p.1.

e pocilgas – são justapostas ao volume e 
procuram conformar um pequeno pátio de 
serviço.
O “coberto” é agora o espaço central do 
conjunto articulando o acesso à habi-
tação, dependências agrícolas e pátio de 
serviço. Na apreensão global do edifício, 
a diferenciação de funções – habitação 
e dependências agrícolas – é realizada 
através do recorte e inversão da direcção 
das coberturas. 

Relativamente ao projecto anterior há uma 
clara perda de qualidade arquitectónica, a 
frente do conjunto sofre de alguma rigidez 
e secura compositiva enquanto as traseiras 
correspondem a um somatório desconexo 
de volumes díspares.
O programa da habitação mantém-se. 
No seu interior, para além das alterações 
decorrentes do reposicionamento da 
entrada e da lareira no desenho do espaço 
da cozinha – “comer e mesa” –, a “retrete”, 
perante a ausência de água canalizada, 
deixa de ser acedida pelo interior da habi-
tação e passa a ser acedida pelo “coberto” 2.

Se no momento de construção do projecto 
anterior já tinha sido posta em causa a 

2 “A retrete, por não se poder dispor de água 

canalizada com abundância, está isolada da 

habitação e tem acesso directo do alpendre, 

é munida de bacia turca com bordadura para 

assentamento de tapete de madeira para 

banho de chuveiro móvel.” In Idem. p.1.

utilização dos materiais e técnicas cons-
trutivas da região, substituindo as grossas 
paredes de adobe com contrafortes por 
paredes mais fi nas executadas com blocos 
(não especificados), neste projecto a 
utilização de blocos de cimento é desde 
logo assumida e apenas o arco do vão do 
alpendre resta como resquício da ante-
rior atenção aos materiais e técnicas 
construtivas da região, e das suas formas 
consequentes.

 As paredes de elevação, tanto exte-
riores como interiores, são constituídas por 
blocos de cimento. A cobertura é em telha 
tipo ‘’campos’’ com beirado à portuguesa, 
exceptuando o silo que será coberto com 
chapa de zinco ondulada fi xa às madres por 
meio de grampos. Esta cobertura é pintada 
exteriormente na cor aproximada da telha. 
O sistema construtivo é idêntico ao vulgar-
mente adoptado […]. 3 António Trigo

3 Idem. p.2.

•394. Vista das traseiras do edifício do casal da 

CA de Pegões. Recorte de fotografia.

•395. Frente do edifício do casal da CA de 

Pegões. Recorte de fotografia

•396. “Herdade de Pegões. Projecto do casal.” 

Para uma leitura mais clara do desenho, o 

projecto está por nós redesenhado no I volume 

[•57]

Projecto do Casal 
para a Herdade de Pegões
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Os casais construídos na Colónia Agrí-
cola do Alvão foram desenhados em 1950 
pelo arquitecto Maurício Trindade Chagas. 
O projecto é claramente redesenhado a 
partir do casal de dois pisos construído 
na Colónia Agrícola do Barroso. Apesar 
do novo projecto propor um piso único e 
uma redução da área bruta em cerca de 
50m2 (o edifício tem 181 m2 de área bruta, 
dos quais 77,4 m2 correspondem à habi-
tação) mantém algumas das premissas do 
projecto inicial: a organização do conjunto 
em torno do alpendre1, a cozinha como 
elemento central e de distribuição de toda 
a habitação2, e o recorte do volume denun-

1 “A disposição do conjunto, subordinada às 

características climatéricas da região, foi 

escolhida de modo a formar um pátio interior 

e em telheiro através do qual têm acesso 

todas as dependências agrícolas.” In JCI. 

Projecto de colonização dos Baldios de Monta-

legre e Boticas. I – Freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 

1944. p.40.

2 “A casa: uma cozinha térrea, tendo ao lado 

um quarto e uma despensa, é a peça principal 

ciando vários corpos. Apesar do conjunto 
tender para uma leitura de volume único, 
a diferenciação de funções – habitação e 
dependências agrícolas – é vincada através 
da consideração de dois planos de cober-
tura com diferentes alturas.
O modo como é desenhada a relação entre 
os recortes do volume e os planos de cober-
tura perde neste projecto alguma clareza. 
No casal do Barroso a frente do casal era 
desenhada com um plano único de cober-
tura, que acompanhava os recortes dos 
vários corpos, e a face tardoz com dois 
planos de cobertura justifi cados pelos dois 
pisos na habitação. Neste projecto a frente 
do casal, com um único piso é desenhada 
com dois planos de cobertura, recortados 
pelos vários corpos, sem uma coincidência 
directa com os planos de cobertura, o que 
retira alguma clareza na identificação 
de cada uma das partes. O desenho dos 

da casa e o ponto de reunião da família 

durante os invernos rigorosos. Uma grande 

lareira e uma boa chaminé (…) completam-

-na.” In Idem. p.40 e 41.

vãos, pelo contrário, revela esse cuidado. 
O alçado frontal, distinguindo-se dos 
restantes, compostos por vãos isolados, 
é sistematizado de forma a destacar dois 
elementos, o vão do alpendre e a “janela” 
da habitação. As duas janelas da cozinha, e 
a de um quarto são desenhadas enquanto 
elemento único. Esta sistematização, mani-
pulando a escala que cada elemento teria 
isoladamente, confere uma, aparente, 
maior dimensão ao edifício. A abertura 
dos vãos é também estudada de forma a 
permitir que, sem alterar as condições de 
orientação solar, o casal possa ser cons-
truído de forma simétrica relativamente 
ao seu eixo transversal (o que sucede quer 
na CA do Alvão quer no assentamento 
do Fontão na CA do Barroso). Para tal, os 
vãos dos quartos e da cozinha são abertos 
apenas nos alçados frontal e tardoz (ao 
contrário do casal do Barroso em que os 
vãos de dois quartos se abriam no topo do 
edifício). 

Projecto do Casal para a CA do Alvão

•397. “Fachada anterior da casa do colono”

•398. “Fachada posterior da casa do colono”



DA ECONOMIA DE MEIOS À LEGIBILIDADE TERRITORIAL 513

•399. ”Projecto do casal para colonos a construir 

no Alvão”. arq. Trindade Chagas, 1950.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•90]
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No que respeita à habitação o programa 
mantém-se, agora organizado num único 
piso. A cozinha continua a constituir o 
espaço central da habitação, sendo simul-
taneamente espaço de entrada e de distri-
buição para os restantes compartimentos. 
A nova posição da lareira, no centro do 
edifício, permite conformar um pequeno 
momento de entrada junto às portas do 
alpendre e da retrete. A despensa, espaço 
que só existe nos casais projectados para 
Trás-os-Montes, mantém a saída directa 
para o exterior. A “retrete” mantém a 
mesma posição do projecto anterior, com 
entrada a partir da cozinha.

A construção do edifício é em “perpianho 
de granito rijo da região”. O projecto do 
casal refere que as paredes exteriores 
“terão as características do projecto 
(rústico), com as juntas caiadas, sendo a 
pedra trabalhada a pico grosso”, no entanto 
à excepção de quatro dos cinco casais 
construídos no núcleo III da CA do Alvão, 
as paredes exteriores dos casais constru-
ídos nesta Colónia são rebocadas, sendo as 
guarnições de pedra dos vãos preparadas 
para tal acabamento. As paredes interiores 
são rebocadas, os pavimentos dos quartos 
e despensa são em “soalho à inglesa” e a 
cozinha em “lajedo”. O tecto da habitação é 
forrado com “madeira arrincoada”. O pavi-
mento do alpendre é em saibro, o do está-
bulo e pocilgas em “calçada à Portuguesa” 

e o do palheiro de “soalho à portuguesa”3. 

A cobertura é em “telha tipo Lusa de boa 
qualidade [...] com beirado simples de 
cano e capa, assente sobre uma cornija, em 
granito rusticado, idêntico às alvenarias e 
com o balanço de 0,12 m, em relação à face 
da parede.”4

No processo de concurso para a construção 
dos casais5 era expresso que o empreiteiro 
deveria proceder à regularização de uma 
faixa de dois metros à volta de todo o 
edifício, sendo este o único aspecto refe-
rido sobre a envolvente dos casais, não exis-
tindo qualquer indicação sobre vedações e 
acessos. 

Em 1959 foi desenvolvido pelo arquitecto 
J. Neves Oliveira um projecto de reparação 
dos casais. Não tivemos acesso a nenhum 
documento com informação sobre a sua 
execução, mas pela observação dos casais 
no local entendemos que a generalidade 
das suas propostas não foi realizada6.

3 JCI. Projecto do casal a construir no Alvão, Vila 

Pouca de Aguiar. Lisboa, JCI, 1950. p.1.

4 JCI. Construção de vinte e cinco casais agrícolas 

no Planalto do Alvão, concelho de Vila Pouca 

de Aguiar: programa de concurso e caderno de 

encargos. Lisboa, JCI, 1950. p.7 do Caderno de 

Encargos.

5 Idem. p.2 do Caderno de Encargos.

6 A porta do corredor que liga o alpendre à 

nitreira exterior seria encerrada, transfor-

mando o espaço do corredor em arrecadação. 

Os alpendres seriam encerrados com portas 

de madeira. Este encerramento colocou o 

problema do arejamento e iluminação da 

retrete, problema a que o projecto de repa-

ração dava resposta através proposta de 

deslocação do vão para o alçado frontal do 

casal*.
 
Em nenhum dos 24 casais esta alte-

ração foi executada. Todas as caixilharias e 

portas exteriores seriam substituídas, por 

não vedarem e as madeiras se encontrarem 

em estado precário. As janelas exteriores 

passariam de dois batentes para guilhotina*. 

A altura das portas das pocilgas seria aumen-

tada para 1,30 metros*. O pavimento da 

cozinha, em “lajedo rústico”, sendo conside-

rado muito áspero e em cujas juntas se aglo-

merava muita sujidade, seria substituído por 

um pavimento em betonilha esquartelada. 

O “lajedo” retirado da cozinha seria aprovei-

tado para um novo pavimento no alpendre*. 

Pelo que pudemos observar nalguns casais 

abandonados, os pavimentos mantiveram-se 

em “lajedo”, tendo as juntas sido colmatadas 

com betonilha. Nas coberturas, era proposta 

a substituição de parte do vigamento, subs-

tituição total das telhas por telhas “tipo 

Marselha”, e sugerido o aumento do “ponto 

do telhado”*. O remate das chaminés seria 

também alterado, resolvendo problemas 

decorrentes da execução não ter seguido 

as indicações do projecto*. Os esgotos e a 

localização das fossas seriam também alvo 

de intervenção, resolvendo problemas de 

escoamento*.

*OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola do Alvão: 

reparação dos casais: projecto. Lisboa, JCI, 

1959. p.1 e 2.

•400. Estado actual da cozinha de um casal em 

Pinhal Novo.
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Projecto do Casal 
para a CA da Gafanha

•401.  “Projecto do casal da Gafanha”. arq. Trin-

dade Chagas, 1950.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•65] 

Os casais para a CA da Gafanha foram 
desenhados em Setembro de 1950 pelo 
arquitecto Maurício Trindade Chagas1. O 
programa do casal compreende a habi-
tação, com 3 quartos “[…] permitindo a 
separação dos fi lhos varões e fêmeas do 
casal […]”2, uma cozinha e uma retrete, e as 
dependências agrícolas: alpendre, estábulo, 
dois silos, palheiro e armazém. 
O edifício é composto por dois volumes de 
proporções claramente diferentes – habi-
tação e dependências agrícolas – articu-
lados em “L”. Apesar de não existir ligação 
interna entre os dois programas, ou de 
partilharem espaços como o alpendre, os 

1 CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do 

casal tipo para a Gafanha: memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1950.

2 Idem. p.1.

dois volumes são desenhados como um 
todo, sem que as diferenças de programa 
se expressem, o vão do palheiro é inclu-
sive desenhado com o mesmo pormenor e 
portada exterior que os vãos dos quartos e 
cozinha.
A organização em “L” permite conformar 
um pátio, espaço sempre presente nas casas 
da região. Mas ao contrário destas, onde 
o pátio é sempre um espaço encerrado, o 
projecto propõe um espaço aberto e voltado 
à via de acesso. O conjunto é claramente 
desenhado de forma a privilegiar a obser-
vação a partir deste espaço de recepção e 
acolhimento, onde o arco do alpendre e a 
verticalidade dos silos assumem o protago-
nismo. A presença deste espaço, que desa-
parecera nos projectos dos casais da década 
de 1940, terá sido considerada também, 

como já referimos anteriormente, pelo 
modo como permite estabelecer uma refe-
rência de escala doméstica na imensidão 
da parcela especialmente na circunstância 
da CA da Gafanha onde os casais se distan-
ciam entre si consideravelmente.

A habitação é organizada, de forma inde-
pendente, no volume mais baixo, de planta 
aproximadamente quadrada. A cozinha 
assume-se como espaço de entrada, 
directa a partir do exterior, e espaço de 
distribuição para os três quartos e retrete, 
concentrando todas as portas interiores 
no ângulo oposto ao da entrada. A loca-
lização da lareira e consequentemente da 
chaminé, no fi nal da aresta de articulação 
dos dois volumes, permite, no interior da 
cozinha criar um espaço de transição na 
entrada, e no exterior resolver o encontro 

•402. “Alçado principal” do “Projecto do casal de 

Pegões”. 
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da cumeeira do volume da habitação com 
o beiral do volume dos anexos agrícolas, 
separando-os.
A cobertura do volume da habitação é em 
telha, com duas águas, descentrada de 
modo à trave da cumeeira assentar sobre 
a parede divisória dos quartos, e manter a 
mesma inclinação nas duas águas. Desta 
forma, o desenho da cobertura diferencia a 
altura da fachada onde se localiza a entrada, 
mais elevada que a fachada oposta.
O volume dos anexos agrícolas, de planta 
rectangular, é desenhado com dois pisos. 
Alpendre, estábulo e dois silos no piso 
térreo, palheiro e armazém no piso supe-
rior com acesso através de vão no tecto do 
alpendre. A cobertura é de telha, de duas 

águas, também descentrada, evidenciando 
a verticalidade da fachada voltada para o 
pátio, e descendo na fachada oposta, suge-
rindo a leitura de um piso único e desta-
cando a presença dos silos.
A nitreira tal como nos restantes projectos 
desenvolvidos neste período, é construída 
fora do edifício, em local afastado.3

Á semelhança do casal projectado neste 
período para a CA de Pegões, numa região 
onde impera a construção em adobe e 
taipa, é proposta a construção em “alve-
naria de blocos” 4.

3 CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do 

casal tipo para a Gafanha: memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1950. p.1.

4 “A construção será de alvenaria de blocos, 

O projecto foi posteriormente adoptado 
nos casais do núcleo das Figueiras e Vale da 

com as dimensões indicadas no projecto, 

elevada, até à face inferior do telhado sendo 

as paredes interiores e exteriores, rebocadas e 

caiadas. Os pavimentos dos quartos serão de 

soalho à inglesa, e os do palheiro e armazém, 

de soalho à portuguesa. Os pavimentos da 

cozinha e retrete são de tijolo batido da 

região. Em betonilha esquartelado, está 

previsto o pavimento do estábulo, sendo o 

do alpendre de terra batida e ensaibrado. 

A cobertura, com a armação de madeira 

prevista no caderno de encargos, será de 

telha, tipo Vouga ou Campos. A carpintaria de 

limpos, será de pinho nacional, de corte em 

época própria e sem defeitos, sendo defendida 

com pintura a óleo.” in Idem. p.2.
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Judia na CA de Pegões, com uma pequena 
alteração, que já tinha sido executada 
em parte dos casais da CA da Gafanha. O 
encerramento do armazém, no primeiro 
piso, com parede e um pequeno vão é subs-
tituído pela abertura de um vão único com 
dois pilares, aspecto que para além da reso-
lução de eventuais questões funcionais, 
permite desmaterializar o piso superior e 
acentuar a verticalidade dos silos.
O projecto dos casais foi complemen-
tado em 1955 com um projecto para duas 
pocilgas, um volume isolado proposto 
para ser implantado junto da nitreira, 
ocupando toda a sua largura5, e em 1959 

5 JCI. Herdade de Pegões: folha das Figueiras e 

Vale da Judia: projecto de pocilgas. Lisboa, JCI, 

com um projecto do arquitecto José Neves 
de Oliveira de um pequeno edifício com 
pocilgas, galinheiro, coelheira e forno6. 
Pensamos que nenhum destes projectos 
foi executado.

1955. p.1.

6 OLIVEIRA, J. Neves de. Colónia Agrícola de 

Pegões. Pocilgas, galinheiro, coelheiras e fornos. 

Lisboa, JCI, 1959. 

•403. Casal do núcleo das Figueiras. Estado 

actual.
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•404. Casal na CA da Gafanha
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Novos programas e novas expressões arquitectónicas 
nos equipamentos

No terceiro momento que circunscrevemos há um grande investimento nos 
equipamentos das Colónias. São projectados edifícios para assistência técnica, 
médica, social – lazer e educação –, religiosa, armazenamento e transformação de 
produtos agrícolas e habitação para todo o tipo de funcionários. Para a CA do Barroso 
é projectado o Centro Social – entre a Aldeia Nova do Barroso e Creande –, na CA de 
Pegões são desenhados os planos para o Centro Social das Faias, o conjunto de Pegões 
Velhos e novos edifícios para o conjunto do Monte da Herdade. Na CA de Martim Rei é 
construída a queijaria e a adega. Para a CA dos Milagres é projectado um bebedouro, 
a transformação da “Casa da Eira” em edifício para a assistência técnica e pousada e 
um arranjo para o Posto Médico-Social. 

Mais uma vez, no longo percurso de construção das colónias agrícolas da JCI, a 
circunstância pontual do contexto político e cultural do País é determinante e revela-
-se na concepção arquitectónica dos projectos da Junta4. Assim, a transição da década 
de 1940 para a década de 1950 é caracterizada, nos projectos dos equipamentos da 
JCI, pela convivência de uma diversidade de expressões arquitectónicas. 

Do ponto de vista da expressão arquitectónica podemos identifi car, no conjunto 
de edifícios projectados, três grupos. Procurando uma lógica para a adopção de 
cada uma das expressões verifi camos que não existe uma correspondência com o 
programa, nem com o lugar. Podemos apenas colocar a hipótese da escolha depender 

4 Sobre a circunstância do contexto político e cultural do País deste terceiro momento já nos referimos no 

início do capítulo 2.3.
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da convicção de cada arquitecto, ainda que no caso dos arquitectos do quadro da JCI 
– Maurício Trindade Chagas, António Trigo e Henrique Brando Albino –, esta corres-
pondência também não se verifi que. Este facto poderá ser justifi cado pela existência 
de pontuais orientações superiores ou condicionamentos de conjuntos, como relata 
Henrique Albino no projecto para o Edifício do Posto Médico-Social de Pegões Velhos 
– “Faz parte de um conjunto formado por 2 edifícios sendo o outro uma escola de 
Preparação Profi ssional que condiciona o aspecto exterior. […] A orientação e distri-
buição dos serviços foi condicionada pela forma do edifício que foi dada pelo urbanista 
do local que marcou as suas dimensões exteriores e o número de pisos a construir.”5

O primeiro grupo corresponde a um pequeno conjunto de edifícios onde se veri-
fi ca a procura de uma expressão, ou a utilização de elementos associados a uma 
“pretensa arquitectura nacional”6. São projectos com uma qualidade e coerência 
arquitectónica muito variada. 

No projecto para as habitações dos assistentes técnicos da CA do Barroso [•405 
a •408], à semelhança dos casais projectados no momento anterior, é proposto um 
edifício integralmente construído em alvenaria de granito onde não faltam símbolos 
do “portuguesismo” 7 – o galo sobre a lareira [•406], os corações nas portadas –. 
A globalidade da proposta é contudo coerente no modo como articula materiais, 
técnicas construtivas e formas e qualifi cada no modo como revela a leitura das funções 
de cada espaço através da organização e caracterização dos volumes – diferencia três 
momentos: zonas nobres da casa (escritório e sala no piso inferior e quartos no piso 
superior), acesso e circulação vertical, e zonas de serviço –, e no modo como integra 
quer elementos simbólicos associados a uma arquitectura do regime – como seja o 
pilar contraforte resgatado ao românico –, quer dispositivos de uma leitura moderna 
da habitação – como seja o passa pratos entre a cozinha e a sala –. [•405]

A forma como os contrafortes ou o pilar contraforte é inserido neste conjunto 
de projectos é bastante revelador da discrepância qualitativa entre eles. Nas habita-
ções do Centro Social da CA do Barroso o pilar, quer pelo modo como exerce a sua 
função de suporte no vazio do alpendre, quer pela presença expressiva na marcação 
deste espaço de entrada – com claras infl uências do projecto de Keil do Amaral para 
a Casa José Nobre, em Canas de Senhorim [1944]– [•409], é coerentemente integrado 
no conjunto. Esta concepção contrasta, contudo, com o sentido meramente deco-
rativo com que os contrafortes são projectados no arranjo do posto médico-social 

5 ALBINO, Henrique Brando. Pegões Velhos: posto médico-social. Lisboa, JCI, 1953. p.1.

6 PEREIRA, Nuno Teotónio. “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, In Escritos. 1947-1996, 

selecção. Porto, FAUP publicações, 1996. p. 259.

7 “[…] expressando a procura de sinais de carácter popular e tradicionalista realiza-se […] uma série de 

obras dispersas que, embora de presença menos evidente, vêm a ter grande importância na formação 

de uma outra imagem arquitectónica presente até aos anos 50. […] nelas se usará, em especial no 

que respeita a elementos de pormenor, toda uma gama de símbolos que se assumem como expressão 

de portuguesismo: corações abertos nas portadas, ferragens de desenho caprichoso nas caixilharias 

ou marcando decorativamente pontos importantes dos volumes, revestimentos com telhas, etc.” 

FERNANDEZ, Sergio. Percurso. Arquitectura Portuguesa 1930/1974. Porto, FAUP, 1988.
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[•410] e pousada da CA dos Milagres [•411] e na Capela das Faias, na CA de Pegões 
[•412 a •417], em claro desajuste com os materiais utilizados.

A sua concepção [Capela das Faias] obedece às técnicas e materiais mais 
correntes na região. As fundações são de betão [...] e as alvenarias em 
elevação em blocos de betão.8 Maurício Trindade Chagas

A Capela das Faias foi projectada em 1951 pelo arquitecto Maurício Trindade 
Chagas. Contruída em alvenaria de blocos de betão, a sua frente é marcada pela 
presença da torre sineira e de dois contrafortes. A alusão epidérmica às técnicas 
construtivas da região estende-se também a um conjunto de contrafortes verticais 
que ritmam as paredes laterais exteriores da nave [•412  •417]. No mesmo ano, o 
mesmo arquitecto projecta a capela para a Aldeia Nova do Barroso. O desenho do 
edifício parte da mesma planta (variando apenas em 20 centímetros de largura e 55 
centímetros de comprimento). Para além das alterações decorrentes da utilização do 
material da região – “perpeanho de granito” – o volume da torre sineira é substituído 
por uma parede vertical justaposta à frente da nave que suporta o sino – solução 
mais corrente na região, e mais coerente com a imagem românica que se pretende 
imprimir ao edifício –. Junto do altar mantém-se apenas o volume da sacristia, desa-
parecendo o volume do coro. O alpendre de entrada, marcado na Capelas das Faias 
pela presença de um arco e da repetição – a uma cota inferior – do topo e beirais da 
cobertura de duas águas da nave, é substituído por um volume com uma única água 
cuja pendente é perpendicular às da nave. A altura reduzida do volume do alpendre 
permite destacar a presença da parede frontal da nave onde é inserido um pequeno 
óculo. [•413 •414  •417]

O mesmo projecto foi ainda utilizado, cinco anos depois, para a capela da CA 
da Gafanha, construída em “alvenaria de tijolo rebocado e caiado e pavimentos e 
rodapés em tijoleira e tijolo prensado”9. A adaptação do projecto é ainda mais epidér-
mica, existindo apenas uma pequena alteração no alpendre, onde as duas paredes 
em L da capela da Aldeia Nova do Barroso são substituídas por duas paredes laterais 
e duas colunas resultando num espaço mais aberto. [•415 •416  •417]

Os primeiros edifícios destinados à transformação dos produtos agrícolas 
e pecuários das colónias são construídos neste período na CA de Martim Rei – a 
primeira colónia, construída de raiz, a entrar em funcionamento –. 

No caso do primeiro edifício, a queijaria – projectada entre 1948 e 1949 –, o 
volume e expressão arquitectónica não são reveladores do seu programa, sendo 
a expressão do edifício mais próxima – tal como os edifícios dos casais agrícolas 
projectados na década de 1940 – das casas dos guardas fl orestais, cantoneiros e 
guardas-fi scais. O edifício, construído junto do edifício da assistência técnica, procura 

8 CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da Colónia Agrícola de Pegões: núcleo da Aroeira e Lagoa do Calvo, 

concelho de Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.

9 Idem. Colónia Agrícola da Gafanha: projecto da capela: memória descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1956. 

p.1.
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conformar com este um pequeno adro com presença sobre a estrada. É constituído 
por um volume único, de rés-do-chão e cave. Destaca-se relativamente aos restantes 
edifícios da colónia pela sua solidez e pelo modo como os alçados são cuidadosa-
mente desenhados a partir do recorte entre superfícies rebocadas e superfícies com 
a estereotomia da alvenaria de pedra à face. A pedra desenha um rodapé onde são 
integrados os vários vãos necessários para iluminação da cave, recorre à marcação 
do espaço de entrada e entrada de serviço para alterar a sua cota, respondendo às 
variações topográfi cas envolventes. [•418 •419]

Projectada em 1952 pelo Gabinete Técnico de Construções Industriais Henrique 
Sequeira10, empresa sedeada em Lisboa, a adega, pela sua dimensão, não deixa de 
denunciar o seu programa industrial, contudo não o explora. 

O edifício foi implantado junto da estrada do Tablado, sendo o seu eixo maior 
alinhado com o miradouro, e consequentemente com o vale. A sua presença alterou 
a escala do conjunto de equipamentos introduzindo uma certa monumentalidade, 
quer pelas suas dimensões, quer pelo acentuar das relações entre os vários elementos: 
adega, miradouro, assistência técnica e vale. No entanto, a premissa de desenho do 
edifício assenta essencialmente na procura de uma expressão regional compatível e 
apaziguadora da sua escala. [•420]

[…] a linha de proporção e singeleza das fachadas, não compromete a 
expressão da arquitectura regional que se pretende vincar. […] A construção 
do edifício será constituída por materiais da região fi cando os paramentos 
gerais rebocados em áspero para caiar, à excepção dos elementos de granito 
indicados no desenho, que deverão fi car com aparelho rústico que lhe 
imprimem o sabor arquitectónico da região das Beiras.11 Henrique Sequeira

Ainda sob o desígnio de uma “pretensa arquitectura nacional”12 são desenhados 
fontenários para os assentamentos da CA do Barroso. Maurício Trindade Chagas e 
António Trigo propõe conjuntos com alguma monumentalidade onde, quer pela 
presença da esfera armilar em metal, quer pela plasticidade dos volumes e trata-
mento das superfícies se denota uma aproximação às propostas do arquitecto Fran-
cisco Keil do Amaral para, por exemplo, o Parque Florestal de Monsanto. [•421 a •428]

A proposta de Fontenário de Henrique Albino, desenvolvida em 1953 para a 
Aldeia da Veiga diferencia-se dos projectos anteriores, quer pela adaptação à topo-
grafi a específi ca do sítio – deixando de se constituir como projecto tipo –, quer 
abstracção dos volumes e ausência de símbolos “nacionais”. [•429 •430]

10 SEQUEIRA, Henrique. Ante-projecto para uma adega cooperativa na Colónia Agrícola de Martin Rei. Lisboa, 

Gabinete Técnico de Construções Industriais, 1952. 

11 Idem. p.2-3.

12 PEREIRA, Nuno Teotónio. “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, In Escritos. 1947-1996, 

selecção. Porto, FAUP publicações, 1996. p. 259.
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•406.  Assistência técnica da CA do Barroso - 

lareira. arq. António Trigo, 1948

•408.  Assistência técnica da CA do Barroso - 

alçados. arq. António Trigo, 1948

•407. Assistência técnica da CA do Barroso - 

perspectiva. arq. António Trigo, 1948

•405.  Assistência técnica da CA do Barroso - 

planta. arq. António Trigo, 1948
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•409.  Casa José Nobre, Canas de Senhorim, arq.

Francisco Keil do Amaral, 1944.

•410.  Arranjo do Posto médico-social da CA dos 

Milagres. arq. António Trigo, 1949



DA ECONOMIA DE MEIOS À LEGIBILIDADE TERRITORIAL 525

•411.  “Assistência técnica com aproveitamento 

da Casa da Eira”. CA dos Milagres. arq. António 

Trigo, 1949
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•412.   Capela de Faias, arq. Trindade Chagas, 1951

•413.  Capela da Aldeia Nova do Barroso, Estado 

actual. Fotografia.

•414.  Capela da Aldeia Nova do Barroso, arq.

Maurício Trindade Chagas, 1951

•415.  Capela da CA da Gafanha, Estado actual. 

Fotografia.

•416.  Capela da CA da Gafanha, arq.Maurício 

Trindade Chagas, 1956
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•417.  Montagem das três plantas e alçados das 

capelas de Faias, Aldeia Nova do Barroso e 

Gafanha.
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•418.  Queijaria. CA de Martim Rei, Sabugal. JCI, 

1948/1949. Fotografia

•419.  Queijaria. CA de Martim Rei, Sabugal 

- plantas



DA ECONOMIA DE MEIOS À LEGIBILIDADE TERRITORIAL 529

 “Em qualquer das hipóteses, houve a preocu-
pação de gizar uma disposição que permita 
realizar no curto período das vindimas, um 
ciclo de trabalho de laboração para 300 pipas 
de vinho, utilizando o sistema de vinifi cação 
moderna, a par dos princípios económicos e 
de efi ciência comprovada no seu fabrico.

A superfície total ocupada [...] 
implantada em profundidade é de 770 m2. 
[...] o edifício enquadrado com o caminho 
principal da Colónia, no cruzamento da 
fonte já construída, sobre o vale; levou-nos 
a preconceber dois pavimentos sobrepostos, 
fi cando uma cave abaixo da linha de terra, 
aconselhada, pela temperatura mais cons-
tante que convém ao envelhecimento dos 
vinhos e sua conservação. 

As taças das cubas serão envolvidas 
pelo pavimento superior que forma uma 
galeria aberta entre o pavimento da cave e 
a cobertura, permitindo-lhe um arejamento 
mais perfeito e a visibilidade de toda a 
Adega.

O acesso à cave será feito interior-
mente, por uma escada de cimento e exte-
riormente por uma rampa lateral do edifício 
que serve o pátio, destinado às instalações 
dos sub-produtos que consta de: a) Desti-
laria para bagaços; b) Ensilagem respectiva; 
c) Dependência para engarrafamento e 
frasqueira.1 Henrique Sequeira

1 SEQUEIRA, Henrique. Ante-projecto para 

uma adega cooperativa na Colonia Agrícola de 

Martin Rei. Lisboa, Gabinete Técnico de Cons-

truções Industriais, 1952. p.1 e 2.

•420.  Adega da CA de Martim Rei, Sabugal. Ga-

binete Técnico de Construções Industriais Henri-

que Sequeira, 1952. Fotografias
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•423. Localização do forno (a vermelho) e cha-

fariz e lavadouro (a azul) no assentamento de 

Pinhal Novo.

•422. Fontenário do Fontão. Fotografia.

•425. Localização do forno (a vermelho) e cha-

fariz e lavadouro (a azul) no assentamento do 

Fontão. 

O conjunto do chafariz e tanque foram constru-

ídos no centro do espaço, terraplanado cerca 

de 80 centímetros abaixo da cota da rua, com o 

seu eixo central perpendicular à rua, eixo subli-

nhado pelo conjunto de degraus que vencem o 

desnível entre o largo e a rua.

•424. Planta do assentamento do Fontão no pro-

jecto de abastecimento de água.

•421.  “Fontenário”. Maurício Trindade Chagas, 

JCI, 1950
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•426. “Chafariz para o lugar de S. Mateus”. 

António Trigo, JCI, 1950

•427. Chafariz no Vidoeiro. Estado actual. 

Fotografia

•428.  Localização dos chafarizes, bebedouros e 

lavadouros (a azul) e edifícios polivalentes (a 

amarelo) em S. Mateus e Vidoeiro.
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•429.  “Fontanário”. Henrique Albino, JCI, 1953

•430.  Fontenário da Aldeia da Veiga. Fotografia.
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•432. Localização do forno (a vermelho) em dois 

assentamentos da CA do Alvão.

•433. Localização do chafariz (a azul) no assen-

tamento da Aldeia da Veiga.

•431. Forno na CA do Alvão. Fotografia do estado 

actual.
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•435.  Casa para as professoras e padre. Planta e 

dois alçados

•434.  Casa para as professoras e padre. 

Fotografia.
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O debate em torno da experimentação do moderno nos projectos da JCI, do 
ponto de vista formal, foi iniciado pelo arquitecto Celestino Castro, tendo como 
base de apoio as propostas do arquitecto Eugénio Corrêa em torno da utilização de 
“Paraboloides” nos edifícios para o conjunto de Pegões Velhos. Entendemos que estes 
projectos de Eugénio Corrêa não são, na sua integridade formal, intencionalmente 
modernos. Apesar de o serem no seu intuito13 – procura de um sistema construtivo 
capaz de responder de forma célere, económica e com níveis de conforto aceitáveis, 
à necessidade de construção de inúmeras habitações e equipamentos –. As nossas 
dúvidas sobre o seu sentido moderno decorrem da forma como o sistema é adaptado 
aos vários programas sem que exista uma refl exão ou pelo menos uma proposição 
visível de releitura e reinterpretação programática do ponto de vista espacial e do 
ponto de vista formal de todos os elementos que não as abóbadas de secção parabó-
lica. Referimo-nos, por exemplo, à organização interna das habitações, claramente 
conservadora e descolada da espacialidade gerada pelas abóbadas, assim como ao 
desenho dos alçados que preenchem os topos da estrutura ou ao modo como um 
conjunto de elementos são apostos no exterior – pérgulas e bancos –. [•434 •435]

A informação sobre a investigação de Eugénio Corrêa em torno do sistema de 
“Paraboloides” é muito escassa, conhecemos apenas um artigo na revista Arquitec-
tura, um conjunto de fotos de maquetes e desenhos de duas plantas existente no 
espólio de Mário Novais – FCG14 –, os edifícios construídos e os seus levantamentos 

13 Anatole Kopp considera que a noção de arquitecto Moderno refere-se precisamente “[…] àqueles para 

quem a Arquitectura ‘Moderna’ não era apenas formas depuradas e técnicas contemporâneas mas 

também e sobretudo tentativa de participar na transformação da sociedade ao nível da envolvente 

construída.” KOPP, Anatole. Quand le Moderne n’était pas un style mais une cause. Paris, École Nacionale 

Supérieure de Beaux Arts, 1998.

14 “arquitecto Eugénio Correia [Material Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.pt 
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•436. Escola Primária em Pegões Velhos. arq. 

Eugénio Corrêa. Fotografia

•437. Escola Primária em Pegões Velhos. arq. 

Eugénio Corrêa - vão da sala de aula.

•438. Escola Primária em Pegões Velhos. arq. 

Eugénio Corrêa. Fotografia - Planta.
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executados pela CM do Montijo15 [•435]. 
O artigo na revista “Arquitectura”, presumivelmente escrito por Celestino de 

Castro16, centra-se na apresentação do sistema construtivo que o arquitecto Eugénio 
Corrêa teria registado sob o nome “Paraboloides”. Apesar de não referir directamente 
a obra da JCI, publica a foto de uma maquete e uma planta de um projecto não cons-
truído para a Colónia Agrícola de Pegões. O artigo é ilustrado com fotografi as de 
outras duas obras, não identifi cadas, supostamente também projectadas por Eugénio 
Corrêa. Uma das obras, segundo Margarida Acciaiuoli, corresponde a uma habitação17, 
cujo projecto integrou a Exposição Geral de Artes Plásticas, no Porto, em 195118. 

No artigo, Celestino de Castro explora o sentido moderno da proposta de Eugénio 
Corrêa. Começa por evidenciar as origens e permanências da técnica para depois, 
não só considerar que “Aperfeiçoou-se o sistema de edifi cação, e sem desprezar os 
tradicionais ensinamentos tendentes à máxima resistência, tornou-se mais simples 
e económico.”19, como também referir que se trata de uma técnica ajustada às possi-
bilidades industriais do país. Num sentido próximo, Margarida Acciaiuoli também faz 
uma leitura das “paraboloides” como uma tentativa de propor formas que, apesar 
de responderem às premissas do seu tempo, se enraízam num tempo mais longo20.

A tentativa de compreensão do enquadramento e intuito da investigação de 
Eugénio Corrêa não é independente da nossa convicção de que o arquitecto seria o 
mentor ou orientador não ofi cial dos projectos da JCI no percurso de construção das 
suas colónias agrícolas. Convicção decorrente, quer da sua presença ser constante 

[consultado em 2014/07/23].

15 PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes 

de um património a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. p.186-196.

16 Celestino de Castro era um dos editores da Revista, e em 1951, segundo Júlia Varela*, trabalhava, por 

comissão, para a JCI, desenvolvendo um projecto para o Centro Social das Faias, na Colónia Agrícola de 

Pegões, que à semelhança dos projectos desenvolvidos por Eugénio Corrêa, no mesmo período, para 

Santo Isidro de Pegões, utilizavam como sistema construtivo abóbadas de secção parabólica, em tijolo.

*  Referencia o trabalho do arquitecto Celestino de Castro, contratado à tarefa, entre Abril e Outubro de 

1951 na JCI, especificando os trabalhos que desenvolveu – Anteprojecto e Projecto para Centro Social no 

núcleo das Faias em Pegões e projecto de mobiliário tipo para casal de colonos (casais de Pegões e do 

Barroso) –. Refere também, sobre estes projectos, a influência do arquitecto Eugénio Correia, a trabalhar 

também na JCI, nos projectos dos equipamentos de Santo Isidro de Pegões. 

 VARELA, Júlia Zurbach. Celestino Castro: militância, moderno e realismo. Porto, Faup, 2007. [Prova Final de 

Licenciatura].

17 A composição da habitação é muito próxima à das escolas construídas no conjunto de Santo Isidro de 

Pegões, mas para além da diferença no traçado da secção parabólica das abóbadas, a habitação é cons-

truída com tijolo maciço, enquanto as escolas são construídas com fusos cerâmicos.

18 ACCIAIUOLI, Margarida. Os Anos 40 em Portugal. O País, o Regime e as Artes. “Restauração” e “Cele-

bração”. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 1991. [disser-

tação de doutoramento em História da Arte Contemporânea]. p.652.

19 “Paraboloides – Eugénio Correia” in Arquitectura, Ano XXIV, 2ª Série, n.º 10, Outubro 1951, p.19-21.

20 “E talvez a ingénua proposta de um Eugénio Correia ao tentar avançar, em 1951, com uma solução para 

a habitação, baseada nas velhas construções de fornos de cal, a que chamou de "Paraboloides", seja 

o remate apropriado a essa busca de formas num passado agora miticamente procurado em casulos, 

espécie de metáfora à gruta ancestral onde parece que originalmente os homens se recolheram.”
 
in 

ACCIAIUOLI, Margarida. Os Anos 40 em Portugal. O País, o Regime e as Artes. “Restauração” e “Cele-

bração”. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 1991. [disser-

tação de doutoramento em História da Arte Contemporânea]. p.652.
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•439. Igreja de Santo Isidro de Pegões. arq. 

Eugénio Corrêa - alçado principal, alçado da sa-

cristia e catequese, altar-mor, coro

•440. Igreja de Santo Isidro de Pegões. arq. 

Eugénio Corrêa - planta
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•441.  Igreja. Maquetes de propostas de edifícios 

construídos a partir do sistema de “paraboloi-

des”, arq. Eugénio Corrêa - igreja, escola, Habi-

tação para colonos, estábulos e conjunto
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ao longo dos tempos, justifi cada pelo exercer de diversas funções – projectista 
dos casais e assentamentos, no início da década de 1940, enquanto arquitecto da 
DGEMN; projectista do conjunto de Santo Isidro de Pegões, no início da década de 
1950, enquanto arquitecto independente, e, a partir de 1955 enquanto arquitecto-
-Inspector Superior de Obras Públicas –, quer pelo depoimento do arquitecto José 
Luiz Pinto Machado21.

Neste sentido, entendemos o sistema “Paraboloides” como uma proposta de 
solução para duas das questões levantadas no fi nal da década de 1940, no contexto do 
primeiro Congresso Nacional de Arquitectura, e que se cruzavam com a actividade da 
JCI, em torno do problema da habitação – escassez de realizações do Estado perante 
as necessidades do País, necessidade de sistematização construtiva para acelerar e 
reduzir os custos dos processos –, e em torno do problema da casa portuguesa – a 
defesa de um conhecimento efectivo da arquitectura popular, consideração que dará 
lugar à realização do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal –.

No início da década de 50, Eugénio Corrêa registava um sistema construtivo 
particularmente adaptado à resolução de problemas habitacionais em meio 
rural. Deu-lhe o nome de «Paraboloides» e com ele retomava a tradição 
meridional da construção abobadada com tijolo cerâmico de mão.22 Carlos 
Antero Ferreira

Problema grave tornou-se nos últimos tempos a falta de alojamentos 
económicos. E inúmeras soluções têm sido expostas, diferindo muito 
umas das outras quer quanto à forma quer quanto aos materiais, mas 
subordinando-se todas a duas condições essenciais. Economia e a rapidez 
de construção. […] O fi m deste sistema construtivo é o de baixar o custo da 
construção, de a simplifi car tornando-a mais rápida. 23 [Celestino Castro]

Os esforços para encontrar um sistema construtivo capaz de uma resposta 
rápida e económica para as necessidades das populações depois da Segunda Guerra 
são desenvolvidos em diversos países, nos Estados Unidos da América observam-se 
também esforços para adaptar as tecnologias e materiais desenvolvidos no contexto 
da Guerra ao sector da construção, existindo vários exemplos de habitações constru-
ídas integralmente em metal [•442] para além de todo o programa de desenvolvi-
mento das “Case Study Houses”. Em Espanha, a partir de 1951 assiste-se à utilização 
do sistema “Ctesiphonte”24 aplicado a um conjunto diverso de programas – habitação 

21 Para além de identificar Eugénio Corrêa como o arquitecto que projectou os casais para a CA do Barroso 

(cuja autoria não está identificada nos desenhos), salientou a influência deste arquitecto na JCI, primeiro 

pela proximidade com o Chefe do Governo Dr. António Oliveira Salazar, razão pela qual considera 

que gozava de um estatuto especial que lhe permitia uma liberdade e autonomia nos projectos que 

desenvolvia para a JCI, de que a Igreja de Santo Isidro de Pegões é exemplo, e, depois de 1955, enquanto 

arquitecto-Inspector Superior de Obras Públicas pronunciando-se frequentemente e directamente sobre 

os projectos.

22 FERREIRA; Carlos Antero. Elogio Histórico do arquitecto Eugénio Corrêa. Lisboa, Academia Nacional de 

Belas-Artes, 1991. p.13.

23 [Castro, Celestino]. “Paraboloides – Eugénio Correia” in Arquitectura, Ano XXIV, 2ª Série, n.º 10, Outubro 

1951, p.19-21.

24 Rabasco Pozuelo, Pablo. “La vivienda mínima en Rafael de la Hoz. Ejemplos extremos”. in AAVV. Modelos 

•442.  “Stran Steel”, anúncio na revista 

Architectural Record, 1944.
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•443. Teste de carga a cobertura em abobadilha 

na CA de Pegões fotografados pelo arq. Celesti-

no de Castro em 1951

•444.  sistema de construção à base de fusos ce-

râmicos - panfleto

•445. Igreja de Santo Isidro de Pegões diurante a 

sua construção
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económica25 [•446], casas de férias, espaços para a industria e edifícios religiosos –. 
Alejandro de la Sota publicou em 1951 um artigo em que ressalta as qualidades do 
sistema, recorrendo a um conjunto de edifícios religiosos26.

Perante as condições de desenvolvimento da indústria e dos materiais dispo-
níveis em Portugal, e de acordo com as suas convicções e interesse no estudo da 
arquitectura popular, Eugénio Corrêa optou por desenhar um sistema construtivo 
que corresponde a uma reinterpretação de uma técnica tradicional – a construção 
em abóbada –. Convém relembrar que no fi nal da década de 1940 a JCI, perante a 
reduzida área de baldios disponíveis para colonização, dirige os seus esforços para 
o “Estudo das possibilidades de Colonização das Zonas de Sequeiro do Sul”. Neste 
contexto, é na construção popular do Sul de Portugal que Eugénio Corrêa investiga 
matéria para o seu sistema.

Na maquete que apresenta para Santo Isidro27 exemplifi ca a adaptação do 
sistema a alguns dos programas correntes das colónias agrícolas – habitações com 
diferentes dimensões, estábulos, escola e igreja –. Enquanto programa integral de 
construção das colónias a proposta de Eugénio Corrêa não terá tido acolhimento por 
parte da JCI, fi cando o conjunto de Santo Isidro de Pegões apenas como uma experi-
ência pontual de construção de equipamentos – igreja, e escolas – e habitações para 
funcionários – professoras e padre – [•441]. Daqui se depreende a disponibilidade da 
JCI em arriscar experiências construtivas nos equipamentos, mas reservando soluções 
largamente testadas e enraizadas para os edifícios dos colonos, edifícios que seriam 
alvo de empréstimos a longo prazo e que não poderiam ser cobaias de experiências 
potencialmente mal sucedidas.

Não temos dados sobre o processo de construção dos edifícios do conjunto de 
Santo Isidro de Pegões, sabemos apenas que o projecto começou a ser desenvolvido 
entre 1950 e 1951, a pintura mural da capela-mor da Igreja data de Setembro de 195328, 
em 1954 as obras já se encontravam terminadas – ano em que foram fotografadas 
pelo arquitecto Nuno Teotónio Pereira29-, e que a igreja apenas foi inaugurada em 
1957. 

O sistema construtivo registado por Eugénio Corrêa acabou por não ser o adop-
tado, tendo sido utilizado um sistema de construção à base de fusos cerâmicos, 

alemanes e italianos para España en los años de la postguerra. Navarra, T6 Ediciones, 2004. p.215-224.

25 DE LA HOZ, Rafael; GARCÍA de Paredes J. Mª. “Viviendas ultrabaratas en Córdoba”. Revista Nacional de 

Arquitectura, n0. 135, 1953.

26 DE LA SOTA, A. “Crítica de Arquitectura” In Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, 

Vol. V, 1951, p. 25-28.

27 “arquitecto Eugénio Correia [Material Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.pt 

[consultado em 2014/07/23].

28 Inscrição na pintura mural da capela-mor da Igreja: “O Presidente da JCI, o engenheiro Doutor Pereira 

Caldas pr[?] que se erguesse esta igreja. O arquitecto Eugénio Correa fez o traçado e o engenheiro 

Mariano [?] os respectivos cálculos. Acompanhou a execução da obra em administração directa o 

Agente Técnico de Eng. João Carvalho Júnior. Sendo o Pintor Portela Júnior o autor da decoração deste 

altar realizado aos [?] Setembro de 1953.”

29 PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes 

de um património a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. 
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idêntico na sua essência, mas que por volta de 1950 começara a ser comercializado 
em Portugal30. [•444] Para além do conjunto de Santo Isidro, o sistema é também 
utilizado noutras obras da JCI, entre as quais habitações para trabalhadores da 
Herdade da Palma [•447].

Num artigo do Boletim do MRAS, inserido na secção de crítica de arquitectura, é 
contextualizada e descrita a construção da Igreja de Santo Isidro de Pegões. O autor 
do artigo tece fortes críticas à sua forma, articulação de volumes, ambiente e orga-
nização interior, e conclui que se trata de um “Experiência construtiva legítima, até 
pelo carácter isolado do local, mas que não resultou devidamente como expressão 
de casa de Deus e mesmo como igreja, obra de arquitectura.”31

Contrariando em parte a fundamentação expressa no artigo da revista “Arqui-
tectura”, que para além da referência à vulgarização e antiguidade da construção em 
abóbada de tijolo no Norte de África, sublinha o seu emprego “na maioria das edifi -
cações” no Sul de Portugal, e o facto de “No Alentejo ainda hoje [ser] um processo 
construtivo económico em tectos, pavimentos e escadas” 32, no artigo do Boletim 
do MRAS é afi rmada a desadequação da forma parabólica “no processo construtivo 
regional”33. 

Nuno Teotónio Pereira sublinha “o grito de radical modernidade” das obras de 
Eugénio Correia com as suas construções em superfícies parabólicas, fi liando-as, não 
em técnicas de construção tradicional, mas, nas naves parabólicas de betão armado 
das primeiras décadas do século XX, referindo o exemplo do grande hangar de Orly, 
de Freyssinet, e a igreja de Pampulha de Oscar Niemeyer. Sobre o facto de serem 
construídas à base de fusos cerâmicos considera apenas que “lhes confere uma acres-
cida originalidade”34. 

30 “Para a sua aplicação no nosso país, a tecnologia com base em fusos cerâmicos conta com a construção 

de uma fábrica desses elementos no Tramagal, aglomerado na margem do Tejo, frente a Abrantes, 

já com alguma tradição industrial, servida pela linha da Beira-Baixa. Por volta de 1950, Luís Fernando 

Bairrão, engenheiro agrónomo de formação e residente em Abrantes, adquire a patente da construção 

dos fusos à empresa francesa GESCOFI, SA, sedeada em Paris, no Boulevard Haussman. Para tanto cria 

a sua própria empresa. A Neo-cerâmica do Tramagal, que integra como sócios um grupo de reputados 

engenheiros militares que se interessou pelo assunto. Foram eles Vasco Ramires, Carlos Granate, Carlos 

Carreiras e Nuno Vaz Pinto. A comercialização e a elaboração dos projectos era entretanto assegurada 

por uma outra empresa, a Neotécnica de Materiais de Construção, Lda., localizada na Praça Pasteur, 

em Lisboa.” in PEREIRA, Nuno Teotónio. “Caracterização das construções à base de fusos cerâmicos” in 

PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes 

de um património a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. p.51-52.

31 SANTOS, J. Maya. “A igreja de Pegões” in MRAR – Boletim. 1ª Série, n.º 1, (abr.1958), p.3.

32 “Paraboloides – Eugénio Correia” in Arquitectura, Ano XXIV, 2ª Série, n.º 10, Outubro 1951, p.19-21.

33 SANTOS, J. Maya. “A igreja de Pegões” in MRAR – Boletim. 1ª Série, n.º 1, (abr.1958), p.2.

34 “[...] as obras de Eugénio Corrêa, com as suas construções em superfícies parabólicas, constituíram 

um grito de radical modernidade que fazem delas um caso singular no panorama da arquitectura em 

Portugal. O que torna mais marcantes os edifícios de Pegões é a sua forma paraboloide, o que lhes 

confere um carácter radicalmente moderno, na qual paredes e cobertura constituem uma superfície 

contínua – em contraste com as formas da construção tradicionais. A juntar a isso, acontece que, 

dentro desta forma, não muito comum no contexto da arquitectura moderna, a técnica construtiva, à 

base de fusos cerâmicos, lhes confere uma acrescida originalidade”. In PEREIRA, Nuno Teotónio. “Carac-

terização das construções à base de fusos cerâmicos” in PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder 

Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes de um património a preservar. Lisboa, 

•447.  Habitações para trabalhadores 

da Herdade da Palma
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Hélder Coelho refl ecte sobre o inusitado do conjunto de edifícios modernos de 
Santo Isidro de Pegões, considerando que constituem um “afastamento conceptual 
em termos da solução formal” quer relativamente aos restantes projectos execu-
tados na colónia agrícola, quer a projectos do arquitecto noutros pontos do país35. 
Considera possível este “foco de moderno” surgir em Pegões, pelo grande isola-
mento a que a colónia é votada, e pela ausência de hipótese de excessiva exibição, 
entendendo que a “máquina censuradora do Estado Novo, mecanismo dissuador dos 
postulados do Movimento Moderno […] adopta uma posição aparentemente mais 
fl exível e até de uma certa indiferença dissimulada, imbuída de um evidente cinismo. 
[…] uma abertura encapotada […] porque de facto se queria demostrar publicamente 
que o Estado Novo até possuía algum espírito de abertura perante o fenómeno do 
Movimento Moderno”36.

A expressão arquitectónica da igreja de Santo Isidro de Pegões e do conjunto em 
que se insere – escolas, casas para professoras e padre –, é singular no contexto das 
colónias agrícolas da JCI, no entanto entendemos que constituem uma experiência 
coerente na linha de premissas que orientam o conjunto de projectos desenvolvidos 
pela JCI nas colónias agrícolas – enraizamento dos projectos na arquitectura da região 
e procura de soluções económicas e de fácil manutenção –, propondo uma concepção 
moderna compatível com o discurso da Junta.

É também em 1951 que o arquitecto Celestino de Castro é contratado, à tarefa, 
pela JCI. Após o desenvolvimento do projecto do mobiliário dos casais, a que já nos 
referimos, é-lhe encomendado o projecto para o edifício do Centro Social das Faias, 
na CA de Pegões. [•448]

Ao ser encarregado de elaborar o projecto para a construção do Edifício 
do Centro Social das Faias, deparei logo de início, com falta de elementos 
concretos em que pudesse basear-me, para estabelecer um programa justo, 
de acordo com a população a servir. E não me admira que assim tenha 
acontecido, se pensarmos que é o primeiro estudo, com esta fi nalidade, 
que a JCI vai encetar. Por estas razões, os dados que propomos como base 
do programa tiveram de ser recolhidos, sobretudo em publicações estran-
geiras da especialidade, referidos essencialmente a creches, centros sociais 
e centros de saúde, facto este que demorou um pouco a sua selecção e a 
redacção presente. […] Este é o trabalho que consegui coligir (baseado prin-
cipalmente no livro Arquitectura Social do Arq. Richard Neutra e na revista 
Architecture d’Aujourd’Hui) e que julgo possível para o programa do centro 
social que se pretende construir. 

Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. p.38.

35 Evoca apenas o edifício projectado por Eugénio Correia, na década de 1930, para a Escola Primária de 

Vilar de Nantes, em Chaves, ignorando, por exemplo, as suas obras publicadas em 1951.

36 Idem. p.74.
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•448.   Anteprojecto para o centro social do 

núcleo das Faias – CA de Pegões. 1-Implantação,  

4-Perspectiva. arq. Celestino de Castro, 1951
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[…] Os serviços são os seguintes, a instalar: 
1 – Sala de reuniões (Terá pelo menos 20 m de comprimento, medida esta 
necessária para permitir a projecção de fi lmes. A sua lotação andará por 
cerca de 150 a 200 pessoas […]. 
2 – Sala de trabalho para raparigas. Execução de trabalhos regionais, 
orientados por uma assistente social. Número de raparigas que poderão 
frequentar simultaneamente a sala: 15 a 20.
3 – Creche (Para crianças até 7 anos de idade. As crianças ainda na idade do 
berço e aleitadas terão uma zona própria.) 
4 – Posto médico (Funcionará a horas diferentes, servindo de: “clínica geral”, 
“maternidade, pediatria”. Anexa uma “sala de partos”.)
5 – Farmácia (Deverá servir ao mesmo tempo e em condições de efi ciência, o 
posto médico e o público.) 37 
Celestino Castro

A postura de Celestino de Castro no desenvolvimento do projecto para o Edifício 
do Centro Social das Faias, diferencia-se não só pela discussão crítica do programa, 
no qual defende a inclusão de uma creche, como também pela proposta de alteração 
do plano desenvolvido pelo arquitecto Maurício Trindade Chagas para o conjunto do 
Centro Social das Faias.

A implantação prevista no estudo de conjunto já elaborado, alterou-se no 
sentido de uma melhor orientação e exposição solar, conservando-se todavia 
a separação da sala de reuniões dos outros serviços, agrupados num corpo 
distinto. Deste modo conseguiu-se a exposição Sul para ambas os corpos do 
edifício. É esta aliás a orientação que permite melhor insolação no Inverno, 
e uma protecção solar, mais fácil e económica, no Verão. O enquadramento 
da capela pelos edifícios do Centro Social e Comercial mantêm-se e o Centro 
Social fi ca com melhor perspectiva para a estrada nacional. 38 Celestino 
Castro

Com um discurso claramente moderno, Celestino de Castro justifi ca a sua 
proposta com premissas associadas às condições climáticas da região – a carta solar 
do lugar é o primeiro desenho do processo do projecto [•449] –. Ainda que o recurso 
a técnicas, formas, espaços e materiais da região constitua genuinamente a sua 
convicção para o projecto – como veremos aliás pelas suas obras posteriores, como 
seja a proposta para as Habitações Económicas da Federação das Caixas de Previ-
dência em Beja [•453], ou das habitações sobrepostas em Pala, Pinhel [•452] –, não 
podemos deixar de assinalar a ênfase com que estas considerações são, por Celestino 
de Castro, referidas na memória descritiva do projecto. 

Um dos problemas que maior atenção mereceu, e para o qual cremos ter 
conseguido solução, foi o do clima e da insolação. Os ‘pátios interiores, 
‘as arcarias’ e ‘grelhagens’, utilizados como elementos característicos da 

37 CASTRO, Celestino. Edifício do Centro Social a construir no Núcleo das Faias em Pegões. Elementos do 

Programa. Lisboa, JCI, 1951.

38 Idem. Edifício do centro social a construir no núcleo das Faias: Pegões. Anteprojecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.
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•449.   Carta solar da Herdade de Pegões elabora-

da pelo arq. Celestino de Castro
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região, tornaram-se capazes de resolvê-lo efi cazmente sobretudo, no Verão. 
No entanto, para que a solução não deixe de ser efi caz no Inverno, o avanço 
da cobertura e o dimensionamento das ‘arcarias’, foram calculadas rigoro-
samente com base num ‘gráfi co do movimento solar’ para a latitude de 
38”40’ (Pegões). Um sistema de persianas móveis, em Lusalite, completa a 
solução arquitectónica. Na fachada Sul da “sala de reuniões”, aplicaram-
-se ‘grelhagens’ que, embora a sua indicação nas peças desenhadas não o 
elucide completamente, serão do tipo adoptado na região ou dos variados 
tipos alentejanos. A entrada desta “sala” é precedida exteriormente por um 
átrio coberto, formado pela placa da galeria, superior ao vestíbulo.
A concepção quási total deste edifício é pois estabelecida em elementos 
arquitectónicos característicos da região, único caminho possível para 
uma solução correcta de arquitectura.
[…] Outro aspecto importantíssimo a resolver neste estudo é o problema 
das cores do interior e exterior do edifício. Os elementos para a sua concre-
tização devem ser procurados nas soluções já existentes e que a cada 
passo encontramos no Ribatejo e Alentejo. Este problema põe-se essen-
cialmente, para diminuir e evitar os efeitos da reverberação solar sobre 
paredes claras, na função visual, e não por mera questão de estética.39 Celes-
tino Castro

Entendemos que esta ênfase se deverá à necessidade de defesa do projecto 
perante a Junta, organismo que até então não tinha desenvolvido nem construído 
nenhum projecto tão radicalmente moderno. No caso presente, a fi liação moderna 
era indiscutível, assim como a sua referenciação à obra de Oscar Niemayer para 
Pampulha. [•451] 

O anteprojecto propõe um volume composto por uma sequência de naves rigo-
rosamente moduladas e entrecortadas por pequenos pátios. Neste volume funcio-
naria o posto médico, sala de trabalho de raparigas e creche. Todos os espaços teriam 
acesso independente pelo exterior, existindo um coberto ondulado ao longo de todo o 
volume, cujos topos pousavam no solo. A sala de reuniões correspondia a um volume 
autónomo, uma paraboloide trapezoidal. [•450 •454]

Celestino Castro opta por salientar os projectos de Eugénio Corrêa como refe-
rência, sublinhando o seu enraizamento nas técnicas construtivas da região.

A principal difi culdade a vencer na realização construtiva deste edifício, 
foi sem dúvida o processo de cobertura da “sala de reuniões”. Para resolver 
considerou-se o processo de construção e cobertura “abobadilhas” – 
construção característica do Alentejo – e o novo processo de construir 
“Paraboloides”, estudado pelo arquitecto Eugénio Correia, e já largamente 
experimentado.40 Celestino Castro

39 CASTRO, Celestino. Edifício do centro social a construir no núcleo das Faias: Pegões. Anteprojecto. Lisboa, 

JCI, 1951. p.2 e 3.

40 Idem. p.2.
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•451.  Desenho de Oscar Niemayer para a igreja 

de Pampulha

•450.   Ante projecto do Edifício do Centro Social 

do Núcleo das Faias – fotografia da maquete – 

arq. Celestino de Castro, JCI, 1951
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Apesar do anteprojecto apresentado em Agosto de 1951 ter sido aprovado pelo 
Presidente da JCI, foram indicadas algumas alterações de programa, justifi cadas por 
questões de economia41, e indicação posterior para eliminar a parte relativa à creche 
e juntar o centro social e comercial, sendo as habitações deste separadas42. As alte-
rações requeridas levaram ao desenvolvimento de uma nova proposta terminada em 
Outubro de 1951, num período em que Celestino de Castro já não tinha qualquer 
relação contratual com a JCI – alegadamente por falta de verbas para o pagamento 
dos seus honorários –, mas decidiu ainda assim, e sem cobrar qualquer valor, terminar 
a proposta43. 

Seguindo as indicações dadas, a segunda proposta é ainda mais interventiva na 
alteração do plano inicial do Conjunto do Centro Social das Faias, propondo o seu 
redesenho total, mantendo apenas os arruamentos já executados, a capela já cons-
truída e as habitações dos assistentes técnicos projectadas no mesmo período pelo 
arquitecto António Trigo. [•459] 

A implantação prevista no estudo de conjunto já elaborado, alterou-se no 
sentido de uma melhor orientação e exposição solar, conservando-se todavia 
a separação da sala de reuniões dos outros serviços, agrupados num corpo 
distinto. Deste modo conseguiu-se a exposição Sul para ambos os corpos do 
edifício. É esta aliás a orientação que permite melhor insolação no Inverno, 
e uma protecção solar, mais fácil e económica, no Verão. O enquadramento 
da capela pelos edifícios do Centro Social e Comercial mantêm-se e o Centro 
Social fi ca com melhor perspectiva para a estrada nacional.44 Celestino 
Castro

41 “ (…) aprovado, devendo contudo eliminarem-se 3 a 4 elementos por questões de economia. A cober-

tura será em abobadilha sistema paraboloide.” In Idem. Somário dos trabalhos realizados, pelo arquitecto 

Celestino de Castro, em regime de tarefa, desde 1 de Março a 30 de Junho de 1951. Lisboa, JCI, 1951. 

42 “21 de Agosto – Abolida a creche por informação do Sr. Presidente. Juntar centro social e comercial, 

habitações deste separadas.” In Idem.

43 “Outubro de 1951. Conclusão do projecto do edifício do “centro social“ das Faias, e execução da maqueta 

respectiva.” In Idem.

 Apesar do trabalho, pago, do arquitecto Celestino de Castro para a JCI ter terminado a 2 de Julho, este, 

por iniciativa própria, decidiu terminar a proposta do centro social sem ser remunerado.

 “O restante trabalho (ultimar o ante-projecto) como: montagem parcial da maquete, perspectivas, 

organização de dossiers e peças escritas, foram feitos desde o dia 2 de Julho passado – data em que me 

foi comunicado pelo Exo Senhor Presidente, que já não havia verba suficiente para pagamento dos meus 

honorários – sem remuneração da minha parte, como me prontifiquei a fazer. (…) No entanto como esta 

minha atitude de ultimar o ante-projecto em causa, sem remuneração, pode ser interpretada de forma 

diferente da verdadeira, quero esclarecer quais as razões que a motivaram: 1 – Atendendo às condições 

presentes da JCI, e ao pequeno esforço necessário para completar aquele estudo, não tive a menor 

dúvida em fazê-lo, sem qualquer interesse. 2 – O próprio interesse do trabalho, isto é: constituindo o 

estudo deste ante-projecto (agrupa 4 serviços bem diferenciados), o planeamento do edifício de maior 

vulto, até à data encetado pela JCI, seria natural que eu próprio tivesse o maior desejo em completá-

-lo. 3 – A situação pouco agradável que poderia resultar para aquele colega que tivesse de o concluir, na 

posição em que se encontrava. Isto, claro está, não representando menos consideração mútua. Estas 

razões, as únicas, que me levaram a tomar a peito o encargo de ultimar o ante-projecto do Edifício do 

Centro Social das Faias em Pegões, sem qualquer recompensa.” In Idem. p.2.

44 Idem. Edifício do centro social a construir no núcleo das Faias: Pegões. Anteprojecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.
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•452.  Habitações sobrepostas em Pala, Pinhel. 

arquitecto Celestino Castro, 1951-52. 

•453.  Habitações Económicas da Federação das 

Caixas de Previdência em Beja. arquitecto Celes-

tino Castro, 1951-52.
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•454.   Anteprojecto do centro social do núcleo 

das Faias – CA de Pegões. 2-cortes, 3-planta.
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O edifício do centro médico-social passa para a zona a Nascente do eixo central 
do conjunto, onde antes se previa apenas o centro comercial. A “sala de reuniões” 
mantém-se como volume independente e autónomo, voltado para a Estrada Nacional. 
Com a decisão de eliminar a creche e juntar o centro social e comercial, o volume 
a Norte passa a organizar-se em dois volumes paralelos de dimensão equivalente, 
ligados entre si por uma passagem coberta. Na solução anterior apenas as arcadas em 
frente ao volume seriam construídas com “abobadilhas”, sendo a cobertura do volume 
executada em “chapa ondulada Lusalite”, aspecto que Celestino de Castro não consi-
derava bem resolvido45, e que levou à indicação superior de utilização de abobadilhas 
em toda a cobertura. Os dois volumes mantêm a sua organização modulada por uma 
sequência de paredes paralelas, agora cobertas por abobadilhas, cuja organização é 
sufi cientemente fl exível para permitir a articulação entre vários espaços do mesmo 
programa e a articulação entre espaços interiores, cobertos e pátios [•455 a •456]. 
Com esta nova solução de cobertura na totalidade dos dois volumes é inevitável a 
associação ao projecto de Le Corbusier para “La ferme radieuse”[•457].

Em 1952 é organizado um documento46 com parte do projecto desenvolvido por 
Celestino de Castro para o Centro Social, compreendendo apenas a parte do posto 
médico e sala de trabalho para raparigas47. 

Apesar do projecto de Celestino de Castro não ter sido construído, o plano 
manteve-se e serviu como base para o projecto que o arquitecto Henrique Brando 
Albino desenvolveu em 1952 para o hangar de máquinas, implantado a Poente do 
arruamento central do Centro Social das Faias48. [•458 a •460]

45 A cobertura […] é em chapa ondulada Lusalite aparafusada a madres que se apoiam nas paredes verti-

cais, em blocos de cimento. Estas paredes estão igualmente distanciadas umas das outras – 4,20m 

– permitindo uma uniformização dos principais elementos da construção.
 
Este processo de cobertura 

(Lusalite ou telha), deverá ser melhor estudado e talvez até revisto no desenvolvimento do projecto 

definitivo, pois tanto economicamente, como tipo de cobertura para a região considerada, fica muito 

aquém se o compararmos à ‘abobadilha’. Creio mesmo ser este o principal defeito do ante-projecto que 

agora apresentamos.“ In CASTRO, Celestino. Somário dos trabalhos realizados, pelo arquitecto Celestino 

de Castro, em regime de tarefa, desde 1 de Março a 30 de Junho de 1951. Lisboa, JCI, 1951. 

46 JCI. Edifício da assistência social: Núcleo da Aroeira, Largo do Calvo, concelho de Palmela: Projecto. Lisboa, 

JCI, 1952.

47 “O edifício compreende duas zonas distintas: uma destinada a Posto Médico e a outra ao ensino e 

cultura doméstica das mulheres e filhas dos colonos. A ''Assistência Social'' que faz parte de um 

conjunto de que é uma parcela, foi projectado para ser construído de tijolo, coberto por abobadilhas 

parabólicas do mesmo material, tendo como princípio a maneira tradicional do Alto Alentejo. Foi prefe-

rido este sistema de construção por aliar a um menor custo da obra um menor custo de conservação. Na 

fachada Sul, procurou tirar-se partido da parte saliente da cobertura com fins de projecção do edifício, 

em especial das janelas, com a criação de uma zona defendida dos raios solares, intensos na região.” in 

Idem p.1.

48 O edifício do Centro Social, projectado pelo arquitecto Celestino Castro ficaria implantado no mesmo 

alinhamento do hangar de máquinas, mas a Nascente do referido arruamento.
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O Edifício que faz parte de um conjunto de que é uma parcela, foi projectado 
em construção de tijolo coberto por abobadilhas parabólicas, tendo como 
princípio a maneira tradicional do Alto Alentejo. Foi preferido este sistema 
de construção por aliar a um menor custo da obra um menor custo de 
conservação. É sem dúvida este tipo de construção o que melhor se coaduna 
com as características locais de paisagem e clima.49 Henrique Brando Albino

Da passagem fugaz de Celestino Castro pela JCI fi cará a abertura da discussão 
de como poderia ser feito o cruzamento da arquitectura moderna com o recurso a 
técnicas e materiais da região – premissa defendida pela JCI –. É neste contexto que 
nos parece interessante observar um conjunto de edifícios projectados pelos arqui-
tectos do quadro da JCI – na maioria dos casos o arquitecto Maurício Trindade Chagas 
– neste período para a CA do Barroso – escola de Creande [•461 a •464], armazém da 
Aldeia Nova do Barroso [•465 •467], habitações para regentes agrícolas [•470 •472], 
habitações para professoras [•469 •471], armazém e adaptação do armazém a escri-
tório e pousada [•466 •468] no Centro Social –. Ainda que sem um questionamento 
em torno dos programas e da sua tradução espacial, em todos estes projectos há, 
relativamente às propostas anteriores dos funcionários da JCI, uma alteração na 
matriz de composição dos edifícios. Com alguma clareza, os edifícios compõem-se a 
partir da separação clara entre planos estruturais – sempre orientados com a mesma 
direcção – e planos de preenchimento, onde são rasgados os vãos. À individualização 
de cada elemento arquitectónico corresponde um material – seleccionado dentro dos 
materiais característicos da região – ou um tratamento de superfície diferenciado.

49 ALBINO, Henrique Brando. Hangar de máquinas da Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo do Vale da Aroeira, 

concelho de Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1952. 
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•455.   2a proposta para o Anteprojecto do centro 

social do núcleo das Faias – CA de Pegões. arq. 

Celestino de Castro. planta 1/100, cortes 1/100, 

alçados 1/50

2.3.3 O REDESENHO ECONÓMICO DO CASAL E AS NOVAS EXPRESSÕES ARQUITECTÓNICAS DOS EQUIPAMENTOS

•456.  Fotografia da maquete da 2ª versão do 

anteprojecto para o Edifício do Centro Social 

do Núcleo das Faias – Arq. Celestino de Castro, 

JCI, 1951

•457.  “La ferme radieuse”. Le Corbusier, 1935
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Foi previsto no Centro Social das 
Faias um Hangar para arrecadação de 
máquinas agrícolas, material, combustí-
veis e sacaria ou qualquer outra ocupação 
que eventualmente se possa necessitar. 
O ‘’Hangar’’ projectado é composto por 
3 zonas distintas sendo 2 em piso térreo 
destinadas a armazenamento de máquinas 
e a 3ª em 2º piso constituído por laje de 
betão armado. A zona térrea, de maior pé 
direito, destina-se a máquinas agrícolas 
de grande altura, tendo-se tomada como 
máquina de maior volume a debulhadora 
Tramagal de tipo maior; foi também 
previsto o possível armazenamento de 
uma Seraper. A zona térrea de menor pé 
direito destina-se a máquinas agrícolas 
de pequena altura. O 2º piso pode servir 
para arrecadação de material diverso e foi 
calculado para a possibilidade de armaze-
namento de cereais.1

1 ALBINO, Henrique Brando. Hangar de 

máquinas da Colónia Agrícola de Pegões: 

Núcleo do Vale da Aroeira, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1952. 

•458.  Hangar de máquinas. Fotografia do estado 

actual. 
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•459.  Implantaçao do hangar de máquinas 

no Plano Geral do Centro Social das Faias em 

Pegões.
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•460.  Projecto para o Hangar de máquinas do 

Núcleo de Faias da CA de Pegões – alçados”. 
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•461.  Escola de Creande. Fotografia do estado 

actual.
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•462. Projecto da Escola de Creande. Alçados, 

Cortes e Plantas.

•463. Escola de Creande. Fotografia do estado 

actual – frente.

•464.  Projecto da Escola de Creande. Perspectiva.
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•466.  Adaptação do armazém a escritório e 

pousada. Fotografia do estado actual.

•465.  Armazém da Aldeia Nova do Barroso. Fo-

tografia do estado actual.
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•468.  Projecto de adaptação do armazém a escri-

tório e pousada. arq. Trindade Chagas, 1953

•467.  Projecto do armazém da Aldeia Nova do 

Barroso. arq. Trindade Chagas, 1953
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•470.  Habitações para regentes agrícolas. Foto-

grafia do estado actual.

•469.  Habitações para professoras. Fotografia do 

estado actual.
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•471.  Projecto das habitações para professoras, 

JCI, 1953 
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•472.  Projecto das habitações para regentes agrí-

colas, JCI, 1953
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Um terceiro grupo de projectos, refl ecte em parte as premissas atrás referidas, 
mas corresponde sobretudo a edifícios compostos a partir de volumes simples, onde 
se procura utilizar sistemas construtivos de fácil execução que permitam dotar o 
edifício de uma solidez onde a necessidade de manutenção seja reduzida. 

O regime tinha-se [1948] voltado para programas de desenvolvimento 
industrial e de modernização, seguindo as ideias de Ferreira Dias, e em breve 
surgiriam os planos de Fomento. Nestas circunstâncias, e no que respeita à 
arquitectura, os critérios técnicos tendiam a prevalecer sobre os preconceitos 
estéticos. 50 Nuno Teotónio Pereira

São projectos de edifícios de um piso único, “conformação compacta e econó-
mica, evitando corredores”51, alegando que a “a prática tem demonstrado que as 
conformações recortadas sobrecarregam o custo da construção”52. Edifícios muito 
caracterizados pela presença dominadora de uma grande cobertura de telha em que 
as abas ultrapassam expressivamente os planos verticais dos paramentos53.

As águas do telhado prolongam-se formando aba sobre as paredes [...]54 
[...] com fi ns de protecção do edifício, em especial das janelas, com a criação 
de uma zona defendida dos raios solares, intensos, na região, o que dá ao 
mesmo tempo característica própria à construção.55 
Quanto ao exterior, a casa apresenta um aspecto de serenidade. Os para-
mentos [ou socos] de tijolo em contraste com as paredes caiadas dão uma 
nota de cor.56

António Trigo

Esta estratégia de desenho dos edifícios, na maioria dos casos desenvolvidos 
pelo arquitecto António Trigo, procura estabelecer uma sistematização dos vários 
elementos arquitectónicos que permita adaptar o edifício a diferentes solicitações 
programáticas sem que existam perdas de unidade. A diferenciação entre os edifí-
cios destinados a habitação e a equipamentos é marcada pela presença de grandes 
alpendres.

Todas as dependências [do Centro de preparação profi ssional] se distri-
buem num só pavimento. A área foi dividida em três zonas distintamente 

50 PEREIRA, Nuno Teotónio; FERNANDES, José Manuel [colaboração]. "A arquitectura do Estado Novo de 

1926 a 1959" in AAVV. O Estado Novo: das origens ao fim da autarcia: 1926-1959. Lisboa, Fragmentos, 1987. 

p.348.

51 TRIGO, António. Edifício para residência na Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo da Aroeira, Largo do Calvo: 

projecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.

52 Idem, Ibidem.

53 Estas premissas observam-se também num conjunto de edifícios construídos no ultramar neste mesmo 

período, documentados por Ana Vaz Milheiro in MILHEIRO, Ana Vaz. Nos trópicos sem Le Corbusier: 

Arquitectura Luso-Africana no Estado Novo. Lisboa, Relógio d’Água, 2012.

54 TRIGO, António. Edifício para residência na Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo da Aroeira, Largo do Calvo: 

projecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.

55 Idem. Edifício para escola primária: Núcleo da Aroeira – Largo do Calvo. Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1951. 

p.1.

56 Idem. Edifício para residência na Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo da Aroeira, Largo do Calvo: projecto. 

Lisboa, JCI, 1951. p.1.
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marcadas em planta: Dormitório e anexos […]; Sala de aula; Refeitório, 
cozinha e anexos […]. Estas zonas têm acesso independentes do exterior 
através dum pórtico que constitui o elemento dominante da fachada. 57 
António Trigo

A relação de desenho entre estes alpendres, o volume do edifício e a cobertura 
aproxima-se de um conjunto de edifícios populares da Beira Litoral [•474], assim 
como – eventualmente por partilharem as mesmas referências – ao projecto do 
arquitecto Francisco Keil do Amaral para o Restaurante do miradouro de Montes 
Claros no Parque Florestal de Monsanto [•475].

A atenção à arquitectura popular da região – premissa que consideramos consti-
tuir uma permanência no percurso de construção das colónias agrícolas da JCI – é aqui 
orientada no sentido de encontrar formas e dispositivos espaciais que permitam não 
só dotar o edifício de solidez e perenidade construtiva, como estabelecer, no contexto 
do espaço rural, uma imagem “serena” e simultaneamente capaz de transmitir a 
representação institucional desejada.

Do ponto de vista da leitura dos programas interessa sublinhar o esforço de 
compreensão do uso de cada função do programa no sentido de estabelecer rela-
ções, proximidades ou dispositivos de fl exibilidade entre os vários espaços. Este 
esforço traduz um afastamento claro relativamente à visão conservadora e simbó-
lica presente no desenho dos casais agrícolas projectados no segundo momento, e 
de algum modo convergente com os debates que começavam a ser estabelecidos em 
torno das Habitações Económicas da Federação das Caixas de Previdência.

Comunicações tão curtas quanto possível. É evidente que da redução dos 
percursos resulta uma economia de tempo e energia de que toda a família 
benefi cia, mas é sobretudo no trabalho da dona de casa e da criada que este 
benefício mais se acentua. Considerando que as principais funções da vida 
doméstica se resumem nos ciclos ‘’levantar – lavar-se’’ e ‘’cozinhar-comer’’, 
pretendeu-se que os respectivos percursos fossem mínimos e independen-
tes.58 António Trigo

Este esforço está presente quer nas habitações para funcionários quer nos 
equipamentos, onde se procuram estabelecer dispositivos espaciais que permitam 
a utilização dos espaços para diversas funções sem que tal signifi que duplicações de 
espaços. A refl exão sobre a organização dos programas dos equipamentos, em espe-
cial dos Postos médico-sociais – denota o conhecimento e atenção aos projectos tipo 
elaborados pela DGEMN para as Casas do Povo [•487]. Projectos onde se procuram 
sistematizar os espaços de pequenas dimensões e funções específi cas num volume 
autónomo ou no topo do edifício, libertando um grande espaço polivalente para as 
funções de reunião da população ou de múltiplas actividades. Esta organização do 
edifício não só facilita a hipotética necessidade de alteração do programa do edifício, 

57 Idem. Herdade de Pegões: centro de preparação profissional. Lisboa, JCI, 1953. p.1.

58 TRIGO, António. Edifício para residência na Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo da Aroeira, Largo do Calvo: 

projecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1.
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•473. Fotografia do edifício do Posto Médico 

Social da CA da Gafanha, projectado por 

António Trigo em 1954.

 

•474.  Habitação na Murtosa

•475.  Restaurante do miradouro de Montes 

Claros no Parque Florestal de Monsanto. arq.

Francisco Keil do Amaral, 1949. 
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como a utilização de dispositivos de divisão espacial – portadas, cortinas, biombos – 
permite uma fl exibilização de usos dos espaços.

 Este edifício é constituído por duas zonas com acessos privativos, podendo 
cada uma funcionar independentemente. Uma das zonas é consti-
tuída pelo posto médico […]. A outra zona destina-se a escola de ensino 
doméstico (culinária, costura, etc.), podendo também servir de local para 
reuniões culturais. Esta dupla função obrigou a recorrer a divisórias móveis 
segundo as circunstâncias, para dividir as salas de trabalho das raparigas. 
Completam esta zona um vestíbulo de entrada, uma pequena cozinha com 
despensa e instalações sanitárias comuns. Os acessos às duas zonas fazem-
-se através dum átrio que constitui o elemento de transição entre o interior e 
o exterior do edifício.59 António Trigo

59 Idem. Gafanha. I Parte: Posto médico social. Lisboa, JCI, 1954. p.1.
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•476. Residência das Professoras da CA da 

Gafanha. arq. António Trigo, 1954

•477.  Casa do assistente técnico. arq. António 

Trigo, 1951

•478. Escritórios e Casa do Guarda da CA da 

Gafanha. arq. António Trigo, 1954
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•480. Projecto da Escola Primária da CA da 

Gafanha. arq. António Trigo, 1954

•479. Escola Primária da CA da Gafanha. 

Fotografia.
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•482. Projecto do Centro de Preparação Profis-

sional. arq. António Trigo, 1953

•481. Escola primária do núcleo das Faias. arq 

António Trigo, 1951. Fotografia. 
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•483. Projecto da Escola primária do núcleo 

das Faias. arq. António Trigo, 1951. Perspectiva, 

plantas cortes e alçados
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•484. Projecto do Posto Médico Social da CA da 

Gafanha. arq. António Trigo, 1954

•485. Projecto do Centro Social do Barroso. 

Plantas, alçados e cortes. arq. Trindade Chagas, 

1952
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•487.  “Anteprojecto-tipo para a construção das 

Casas do Povo”. Planta-tipo inicial desenhada 

pelo Arq. Jorge Segurado

•486. Posto Médico-social de Pegões Velhos. arq. 

Henrique Albino, 1953
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O quarto e último momento que circunscrevemos no processo de construção 
das colónias agrícolas da JCI corresponde sensivelmente à segunda metade da década 
de 1950, período posterior ao debate do I Plano de Fomento em que já havia uma 
consciência de que o processo de construção de colónias agrícolas por parte da JCI 
não teria seguimento no futuro. Neste sentido, e sendo a colonização interna aceite 
a título excepcional e exemplar1, são desenvolvidas propostas para a CA da Boalhosa 
– construída neste período – e para a segunda parte da CA da Gafanha.

Do ponto de vista dos projectos este período diferencia-se claramente dos ante-
riores genericamente por três razões: A primeira prende-se com a presença de arqui-
tectos paisagistas nos projectos da JCI, a desenvolverem trabalho quer à escala do 
território, intervindo nos projectos de colonização, quer à escala do assentamento, 
desenvolvendo projectos de ordenamento paisagístico. 

A segunda constitui ainda um refl exo do debate despoletado no I Congresso 
Nacional de Arquitectura, e desenvolvido no início da década de 1950, em torno da 
insustentabilidade – do ponto de vista das necessidades do país no que respeita à habi-
tação – da casa unifamiliar isolada. Se no momento imediatamente após o congresso 
– num período em que na JCI estavam genericamente a ser executadas obras já plane-
adas durante a Guerra – as questões debatidas do ponto de vista da habitação não 
produzem efeitos nos seus projectos, neste período tornam-se presentes, e, neste 
sentido, o modelo da casa unifamiliar isolada é abandonado, testando-se o recurso 
a edifícios geminados e em banda. 

1 “No que respeita à colonização dirigida, entendo, efectivamente, que, dentro do presente condiciona-

lismo, só com carácter excepcional se deve, no nosso caso, praticar. […] admito a excepção como possi-

bilidade ou, melhor, como exemplo.” Camilo de Mendonça In Diário das Sessões da Câmara Corporativa. 

N.º 24. 3 de Fevereiro de 1954. Secretaria da Assembleia Nacional da República Portuguesa.

2.4
Do desenho da paisagem ao projecto situado
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A terceira corresponde a uma alteração signifi cativa na matriz de desenho dos 
assentamentos. A estruturação dos conjuntos a partir da fi gura central do arrua-
mento é substituída por composições mais complexas, com um sentido menos 
encerrado e mais permeável a um possível crescimento, onde os vários elementos, 
entre os quais a rua e a praça, se autonomizam e gozam de alguma independência. 
O princípio de implantação dos edifícios de escorço relativamente à via desaparece, 
passando a existir uma relação directa e consequente entre o desenho dos edifícios 
e o desenho das ruas.

No conjunto de assentamentos projectados, do qual apenas o assentamento 
de Vascões na Colonia Agrícola da Boalhosa foi construído, mais do que condicio-
namentos ou orientações da encomenda, observam-se refl exos dos debates disci-
plinares em curso, e sinais da prática de projecto e aprendizagem com as colónias 
agrícolas já construídas. O aspecto que de alguma forma nos parece particularmente 
relevante sublinhar corresponde à passagem da casa enquanto objecto central do 
projecto, para a sua partilha de protagonismo com o conjunto, à passagem de 
um sentido de representação do casal enquanto acontecimento individual, para a 
sua representação enquanto parte de um colectivo. Neste sentido, esta passagem 
corresponde a um progressivo entendimento do conjunto de casais agrícolas e seus 
equipamentos como uma comunidade, afastando-se de um somatório de unidades 
independentes. Entendimento legível também do ponto de vista da natureza dos 
equipamentos, já que é neste período que se reavalia a rede de equipamentos de 
assistência social e escolar e são estabelecidas a maioria das cooperativas quer de 
consumo, quer de produção.

Do ponto de vista do desenho dos casais existem dois aspectos marcantes 
deste período. O primeiro corresponde ao abandono do entendimento do edifício 
enquanto tipo generalizável a uma região, optando-se por um claro ajuste à forma 
do assentamento e às condições específi cas do sítio – com grande atenção à topo-
grafi a –. O segundo aspecto corresponde ao recurso a uma expressão arquitectónica 
moderna associada a uma atenção aos materiais, dispositivos e relações espaciais da 
habitação rural da região.

No que respeita aos equipamentos, mantém-se uma diversidade de expressões 
arquitectónicas que defi nitivamente parecem prender-se com os interesses de cada 
um dos arquitectos.

Apesar da redução progressiva da actividade da JCI no âmbito das colónias agrí-
colas, verifi ca-se um aumento de arquitectos a trabalhar na Junta, refl exo da inten-
sifi cação do regime de melhoramentos agrícolas. 

Segundo os registos da JCI2, neste período continuam a trabalhar na JCI Henrique 

2 ANTT. "Conjunto documental relativo a concursos de admissão e promoção de Engenheiros Agrónomos 

e Civis; Arquitectos; Regentes Agrícolas e Escriturários". Série 01 Concursos de Admissão e Promoção | 

Dimensão 4 | Datas extremas 1947-1977. Ministério da Agricultura, 2ª Incorporação, NT 144 a 147. 



DO DESENHO DA PAISAGEM AO PROJECTO SITUADO 579

Taveira Soares (até falecer em 1969), António José de Oliveira Trigo (que terá pedido 
licença sem vencimento entre 1958 e 1960 para trabalhar para a empresa Sonefe 
na construção da barragem de Cambambe, em Angola3), Henrique Brando Albino 
até 1955 (momento em que sai e passa a trabalhar com o arquitecto José Croft4) e 
Maurício Trindade Chagas (que terá pedido licença ilimitada entre 1953 e meados da 
década de 1960 por ter muito trabalho enquanto arquitecto independente5). Durante 
este período começam a trabalhar na JCI: José Luiz Alberto Martins de Meneses 
Pinto Machado (concurso de 19556), Vasco Rodrigo Pereira Alexandrino Lobo Soares 
(concurso de 19577), José Neves de Oliveira e Alfredo Marçal da Mata Antunes (ambos 
com contrato de prestação de serviços a partir de 1959, e entrada para o quadro no 
concurso de 19638). Em 1962 trabalhavam na JCI nove arquitectos, dos quais quatro 
do quadro permanente, dois contratados fora do quadro, e três em prestação de 
serviços9

No fi nal da década de 1950 está genericamente encerrado o processo de cons-
trução das sete colónias agrícolas da JCI. Após 1960 são apenas desenvolvidos 
projectos para ampliação da adega cooperativa da CA de Pegões, cemitérios da CA 
de Pegões e da CA do Barroso, edifícios polivalentes – escola, casa da professora e 
sala polivalente – para alguns dos assentamentos da CA do Barroso, uma capela – 
já desenvolvida no âmbito do programa de Bem Estar Rural – para a CA do Alvão 
e armazéns para a II fase da CA da Gafanha. É revisto o plano de colonização da 
CA da Boalhosa, construído um estábulo no núcleo de Lameira do Real, e desenvol-
vidos projectos para a ampliação dos casais e capela do núcleo de Vascões da mesma 
colónia.

 ANTT. “Colecção de fichas de cadastro dos funcionários da JCI, Instituto de Reorganização Agrária e Insti-

tuto de Gestão e Estruturação Fundiária". Série 02 Fichas de Cadastro | Dimensão 10 | Datas extremas 

1937-1987. Ministério da Agricultura, 2ª Incorporação, NT 156-165.

3 Segundo José Luiz Pinto Machado em correspondência trocada com a autora a 27 de Maio de 2016.

4 Idem.

5 Idem.

6 Em 1955 foi aberto concurso para admissão arquitecto de 3ª classe*. Concorreram: José Frederico Bravo 

de Drummond Ludovice, José Luiz Alberto Martins de Meneses Pinto Machado, Fernando Eugénio 

de Carvalho Ressano Garcia, e Miguel Maria de Mendonça Póvoas Guimarães Pestana. No processo 

aparecem todos como admitidos, apesar de apenas encontrarmos registo de José Luiz Pinto Machado 

nos projectos da JCI.

7 Em 1957 é aberto novo concurso, concorrem: Artur Florivaldo Florentino, Artur Gabriel Rumina Preto 

da Cunha Lamas, Estevão António Guerra de Figueiredo, Francisco de Assis Fernandes Paupério 

de Almeida, José Inácio da Costa Rosa, José Luís Cruz da Silva Amorim, José Neves de Almeida 

Oliveira, Rodrigo Guilherme Sampaio Viola, Vasco Rodrigo Pereira Alexandrino Lobo Soares. É contratado 

o arquitecto Vasco Lobo, tendo o arquitecto José Neves de Oliveira assinado contrato de prestação de 

serviços em Abril de 1959.

8 No concurso aberto em 1963 concorreram sete arquitectos que foram hierarquizados com a seguinte 

ordem: José Neves de Almeida Oliveira, Alfredo Marçal da Mata Antunes, Egas de Vidigal Vieira, Estevão 

António Guerra de Figueiredo, Humberto de Ataíde de Sousa Dias, Raúl Fernando Soares de Oliveira, e 

Raúl Alberto Bramão Reis Carmo e Cunha. José Neves de Oliveira e Alfredo Marçal da Mata Antunes, que 

já colaboravam com a JCI foram os contratados.

9 JCI. Elementos da JCI. Lisboa, JCI, 1962.
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O início da participação de arquitectos paisagistas nos projectos das colónias 
agrícolas da JCI, em 1954, decorre no âmbito do projecto de colonização da segunda 
parte da CA da Gafanha. A refl exão desenvolvida em torno do projecto permite fazer 
um balanço das questões determinantes no desenho do território de uma colónia 
agrícola, e acrescer um conjunto de princípios à metodologia de projecto defi nida 
pelos engenheiros agrónomos no início da década de 1940.

O contributo dos arquitectos paisagistas será também sentido através de 
projectos de ordenamento paisagístico desenvolvidos sobre alguns dos assenta-
mentos das colónias já construídas, intervindo desde a escala do território – refor-
çando a leitura dos elementos chave que lhe conferem legibilidade (porta, arruamento 
e praça) –, à escala do edifício – desenvolvendo projectos específi cos de arranjo e 
enquadramento –, quer seja um equipamento, quer seja um casal agrícola.

No mesmo sentido, no fi nal da década de 1950, é também desenvolvido pelo 
arquitecto Vasco Lobo um plano de urbanização do núcleo de Pegões Velhos da CA 
de Pegões, no sentido de introduzir alguma racionalidade num conjunto decorrente 
de um somatório desconexo de acções.

Apesar dos aspectos acima referidos caracterizarem os temas introduzidos, à 
escala do desenho do território, neste quarto momento do processo de construção 
das colónias agrícolas da JCI, se atendermos à relevância da obra executada, o projecto 
mais signifi cativo corresponde à CA da Boalhosa, em Paredes de Coura.

Um processo conturbado 
O projecto de colonização da CA da Boalhosa constitui o processo mais contur-

bado de todas as colónias agrícolas da JCI. A delimitação e confi rmação de proprie-
dade da área baldia sofreu várias alterações, reduzindo-se sucessivamente a área a 
colonizar e consequentemente o número de casais a instalar.

O projecto de colonização desenvolvido em 1946, numa área de 1 150 hectares 
previa a construção de 83 casais em quatro núcleos – Vascões, Concessão, Lameira 
do Real e Chã das Pipas –. 

2.4.1
O ordenamento paisagístico e os planos de urbanização
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Em 1951, perante a redução da área baldia disponível para colonização para 
682,64 hectares1, o número de casais agrícolas desce para 68, mantendo-se, contudo, 
os quatro núcleos. 

Na execução do projecto de colonização, em 1954, o plano de implantação dos 
casais agrícolas, considera apenas o núcleo de Vascões, instalando 30 casais agrí-
colas [•488]. Em 1958 é desenvolvido um projecto para a instalação de 20 casais 
agrícolas no Núcleo de Lameira do Real. O projecto de Lameira do Real não chega a 
ser executado dado que em 1959, uma decisão do Supremo Tribunal2 reduz drastica-
mente a área baldia invalidando a sua execução. 

Em resposta, quer este problema, quer a constatação da existência de algumas 
difi culdades dos colonos no desenvolvimento das suas culturas é desenvolvido um 
estudo de valorização da CA da Boalhosa, que para além de se debruçar sobre o 
destino dos terrenos da Lameira do Real, refl ectiu sobre a orientação do plano de 
exploração dos casais do núcleo de Vascões. Perante o facto da colónia estar “situada 
a uma altitude de transição para as culturas «de montanha» e apenas «o lameiro», 
os matos e a fl oresta, est[arem] bem adaptados às condições agro-climáticas que ali 
se apresentam”, reconheceu-se a necessidade de uma alteração na exploração dos 
casais orientada no sentido pecuário3. Para testar a introdução destas modifi cações 
nos casais foi proposta a instalação de um “casal piloto” administrado directamente 
pela JCI4, que entra em funcionamento ainda em 19595. O estudo referido identi-
fi cou também um problema nalguns terrenos já entregues aos colonos, a existência 
de uma espessa camada de argila a pequena profundidade que impedia o normal 
desenvolvimento das culturas. Este problema levou à proposta de eliminação dos 
dois casais abrangidos por aquela zona, e utilização dos edifícios dos casais, para 
“instalação de reprodutores, […] de um tratador e sua família, de um Posto Médico 

1 “A diferença é devida a: 1º – ter-se procedido ao levantamento topográfico da zona baldia, donde 

resultou mais rigor de delimitação. 2º – Ter-se feito um estudo agrológico pormenorizado. 3º – Não 

se ter considerado terras destinadas a logradouro comum, nem a matas das Juntas de Freguesia. 4º – 

Ter-se considerado vasta superfície a arborizar, segundo a Lei de Povoamento Florestal.” In JCI. Projecto 

de Colonização do Núcleo da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1951. p.7.

2 “Em presença de reivindicações da Tapada do Monte Cardio julgadas procedentes pelo Supremo 

Tribunal de Justiça impediu-se a JCI valorizar aquela grande massa de baldios da Serra da Boalhosa, 

onde, além de outros meios, intervinha pela instituição de casais, e para o que já tinha realizado os 

respectivos projectos.” in FOLQUE, Nuno Alberto Pereira Basto; CORDEIRO, Manuel Lopes. Colónia 

Agrícola da Boalhosa: aspectos da sua valorização. Lisboa, JCI,1959. p.13.

3 “Sucede porém que o ambiente ecológico local é tal, por motivo de altitude (entre os 500 e 800 m 

acima do nível do mar), exposição e características agrológicas dos solos, que o milho não é susceptível 

do produções médias aceitáveis e, por outro lado, a batata produzida, apenas numa área relativamente 

pequena (0,33 ha por casal) pode ser certificada como de “semente” e, mesmo assim, a título precário, 

visto que só nas zonas acima dos 800 metros o certificado pode ser passado pelos serviços Oficiais; 

a batata para “consumo” como cultura de rendimento, não é economicamente possível pelas baixas 

produções que se obtém. (…) Reconhece-se necessária uma alteração sensível na exploração dos casais 

que, quanto a nós, deverá ser conduzida num sentido predominantemente pecuário, incrementando-se 

ao máximo a cultura de forragens anuais, temporárias e permanentes.” In Idem. p.6.

4 FOLQUE, Nuno Alberto Pereira Basto; CORDEIRO, Manuel Lopes. Colónia Agrícola da Boalhosa: aspectos 

da sua valorização. Lisboa, JCI, 1959. p.7 e 8.

5 JCI. Relatório das actividades da JCI em 1959. Lisboa, JCI, 1960. p.94.
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Social ou de outras actividades […]”.6 
É no contexto da reorientação da exploração dos casais para a pecuária que em 

1960 é elaborado um projecto de ampliação dos edifícios dos casais. Projecto que não 
chegou a ser executado, supomos nós pelo facto de a ocupação dos casais não estar 
a corresponder à procura esperada – em 1958 foram atribuídos catorze casais, sendo 
que em 1960 apenas onze se encontravam ocupados, e em 1963 o número desceu 
para oito7-.

Após um estudo agrológico8 da colónia – núcleos de Vascões e da Lameira do 
Real –, onde se sublinhavam as difi culdades decorrentes da “situação climática e de 
altitude a que se encontra a colónia […], elevadíssima pluviosidade local, os frios, 
a neve periódica, etc…”9 [•489 •490], foi elaborado, em 1964 a “revisão do plano de 
colonização do Centro da Boalhosa” 

Na revisão do plano é verifi cada a existência de reduzidas áreas com aptidão 
agrícola de elevada rentabilidade, determinando a necessidade de redução do número 
de casais, pelo que se concluiu que o “[…] núcleo de Vascões constituirá a base do 
Centro de Colonização […], os terrenos agricultáveis, segundo o reconhecimento 
agrológico, serão parcelados e interessarão a 24 casais agrícolas […], a exploração 
dos casais agrícolas deverá orientar-se no sentido da agro-pecuária […], a exploração 
das áreas agricultáveis atribuídas no núcleo da Lameira do Real será realizada em 
conjunto por meio de exploração em grupo […]10. Tendo presente esta orientação, foi 
proposto no plano fazer uma revisão de infra-estrutura que contemplava, do ponto 
de vista dos equipamentos, a construção de duas eiras cooperativas nos núcleos de 
Vascões e Lameira do Real, um posto zootécnico e uma pequena capela no núcleo 
de Vascões, um estábulo misto para gado vacum e ovino e um armazém e telheiro 

6 FOLQUE, Nuno Alberto Pereira Basto; CORDEIRO, Manuel Lopes. Op. cit. p.20.

7 AFONSO, Manuel Sieuve, CAMPELLO, António; Martins, João Belo; CORDEIRO, Manuel Lopes. Revisão do 

plano de colonização do Centro da Boalhosa: ano de 1964. Lisboa, JCI, 1964. p.12.

8 O estudo integrava as seguintes cartas: Solos, capacidade de uso dos solos, espessuras efectivas, 

pedrogosidade e dos afloramentos rochosos, riscos de erosão, classes de drenagem, classes de declive, 

ordenamento. JCI. Colónia Agrícola da Boalhosa. Estudo Agrológico. Núcleos de Vascões e Lameira do Real). 

Relatório. Lisboa, JCI, 1961.

9 Idem. p.1.

10 AFONSO, Manuel Sieuve, CAMPELLO, António; Martins, João Belo; CORDEIRO, Manuel Lopes. Op. cit. 

p.52. 

 A fixação do número de 24 casais decorre não só dos “aspectos económicos do resultado de uma explo-

ração possível”[p.41], e mais especificamente da constatação de que “se os casais pudessem ter mais 

área, a situação das explorações instaladas seria mais favorável, uma vez que os rendimentos unitários 

médios obtidos nem sempre se podem considerar deficientes tendo em conta as condições ambientais.”, 

aspectos que levaram à fixação do número máximo de 25 casais [p.46], mas também da análise das 

casas construídas, que levaram à fixação do número mínimo de casais em 15 (“Dado que as habitações 

existentes são geminadas e com programa de ocupação que se pode considerar deficiente, os menores 

encargos de adaptação das instalações existentes corresponderá à consideração de cada 2 casas gemi-

nadas como que constituindo uma habitação unifamiliar.”[p.38]). “Dada a uniformidade das construções 

e rigor da sua implantação, a necessidade de adaptação das habitações unifamiliares parece fornecer o 

planeamento não para os 25 casais agrícolas como se determinou mas para um número par de casais. 

Perante este aspecto, que será certamente de considerar, e para reforçar a carga de segurança que temos 

vindo a favorecer, julga-se que será de considerar um total de 24 casais, o que corresponderá a: 3 blocos 

de casas unifamiliares; 12 blocos de casas geminadas unifamiliares.” In Idem. p.47.

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO
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•488.  Carta com o plano de trabalhos 

em execução na CA Boalhosa em 1955

- cortinas de abrigo, estabelecimento 

de matas, zonas a drenar, açudes, 

minas, poços, levadas, etc.
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no núcleo de Lameira do Real, pocilgas individuais no núcleo de Vascões; e do ponto 
de vista da construção da paisagem, executar o parcelamento realizado segundo as 
curvas de nível, orientar os trabalhos de mobilização do solo de molde a contrariar os 
processos erosivos, executar a compartimentação paisagística segundo o esquema de 
parcelamento e as conveniências de protecção e de ambiente necessários e executar 
a arborização ordenada com pastagem permanente, melhorada, das áreas de apro-
veitamento silvo-pastoril.11. [•491 •492]

Apesar do número de casais instalados na colónia ter estabilizado em dez, sem 
nunca ter sido alcançado o objectivo global de instalação dos 24 casais, e os equipa-
mentos não terem sido executados – à excepção do estábulo –, o plano foi executado 
no que respeita à reorganização dos casais e compartimentação da paisagem.

Não obstante o processo conturbado e do insucesso global da operação – consi-
derando o balanço entre as aspirações iniciais de instalação de 83 casais agrícolas e a 
fi xação de 10 casais agrícolas que em 1971 constituem a “Sociedade dos Agricultores 
da Boalhosa” – o desenvolvimento da CA da Boalhosa, ou mais especifi camente do 
seu núcleo de Vascões, constitui um caso de estudo interessante, do ponto de vista 
do seu projecto espacial, pelo modo como concentra a aprendizagem que é desen-
volvida nas restantes colónias agrícolas. Sendo alvo e objecto dos mais variados tipos 
e escalas de projectos, durante um tempo longo – 1939 a 1966 –, espelha os vários 
temas, debates e orientações do processo de construção das colónias agrícolas da 
JCI. Os projectos e revisões de planos de colonização vão sucessivamente integrando 
o conhecimento e metodologia dos projectos e da sua realização nas restantes coló-
nias. São propostos vários tipos de assentamento, desde “semi-aldeamentos” do 
tipo disperso, em 1946, ao aldeamento de “tipo concentrado” construído em 1956. 
O conjunto, que goza de grande unidade – decorrente do facto de ter sido projec-
tado por apenas dois projectistas, em sintonia, e construído num momento curto 
–, foi alvo também de um projecto de urbanização, integralmente executado. Os 
casais foram alvo de três diferentes projectos. Sobre o projecto construído foi ainda 
desenvolvido um projecto de ampliação dos casais com uma clara interacção com o 
desenho do espaço público. Apesar de não terem sido construídos todos os equipa-
mentos projectados, constituem, à semelhança dos casais, um marco importante no 
percurso da JCI por revelarem a procura de um cruzamento equilibrado, e ajustado ao 
contexto rural onde se inserem, entre uma expressão moderna e as tradições cons-
trutivas e espaciais da região. 

11 AFONSO, Manuel Sieuve, CAMPELLO, António; Martins, João Belo; CORDEIRO, Manuel Lopes. Revisão do 

plano de colonização do Centro da Boalhosa: ano de 1964. Lisboa, JCI, 1964. p.49 a 51.

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO
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•489.  “Núcleo de Vascões. Carta de Ordenamen-

to” JCI, 1961

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO

•490.  “Núcleo da Lameira do Real. Carta de Or-

denamento”. JCI, 1961
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•492.   “Revisão do plano de colonização do Centro 

da Boalhosa”. JCI, 1964

•491.  “Planta do Núcleo da Boalhosa”. JCI, 1964

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO
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A colónia desenhada pelos paisagistas
A proposta desenvolvida, em 1954, pelo Engenheiro Agrónomo e arquitecto 

Paisagista António Roquette Campello para o “desenvolvimento de novos centros 
de povoamento” na Gafanha12, apesar de não ter tido consequências do ponto de vista 
da sua execução, revela um conjunto de refl exões que interessa salientar. 

A primeira prende-se com o facto de revelar que existiam, no seio da JCI, dife-
rentes posturas e visões sobre a orientação dos projectos, facto que se depreende 
pelo modo como é justifi cada, dois anos depois de António Campello desenvolver o 
projecto de colonização propondo um “povoamento disperso ordenado”13, a proposta 
de construção de um assentamento concentrado, completamente autónomo da rede 
de vias estruturantes do território. António Campello na proposta de parcelamento 
associada à nova proposta dirá que “[…] se entendeu, por razões de preferência, 
alterar o tipo de aldeamento previsto […]”14.

A segunda questão corresponde ao facto do projecto nos informar sobre a visão 
da JCI, já com década e meia de projectos e obras construídas, em torno das vanta-
gens e desvantagens de cada parâmetro de avaliação da opção de um povoamento 
disperso ou concentrado. 

Por último, o projecto sublinha a importância da localização e estrutura dos 
assentamentos estarem intimamente ligados e decorrerem directamente do desenho 
e características do território, e enuncia um conjunto de princípios a acrescentar à 
metodologia de projecto da JCI no que respeita à determinação do número de casais 
por aldeamento e à confi guração das parcelas de cultura e compartimentação da 
paisagem.

Na determinação do tipo de povoamento a adoptar o projecto avalia, no âmbito 
da região, as características climáticas, o perfi l do agregado familiar e as suas tradi-
ções, as condições agrológicas e o valor económico associado a cada tipo de terreno. 
No âmbito dos custos envolvidos na execução da colonização é avaliada a conser-
vação das instalações agrícolas e sociais, o abastecimento de energia eléctrica e de 
água potável e o custo e conservação das estradas e vias de acesso.

Ainda que não seja objectivo desta avaliação justifi car a aproximação entre o 
tipo de povoamento escolhido e o povoamento espontâneo da região – como se veri-
fi ca neste projecto –, os seus parâmetros são reveladores, por um lado da perma-
nência da relação íntima entre meios de produção e confi guração do espaço agrícola 
e o tipo de povoamento – relação que sustenta a justifi cação da proposta pelo paisa-
gista –, e, por outro lado, do facto de a JCI não estar a introduzir técnicas de produção 
agrícola inovadoras ou relevantes para consequentemente ocorrerem alterações no 

12 “[…] terrenos baldios e da Mata Nacional compreendidos entre a estrada Ílhavo-Mota da Gafanha da 

Encarnação e o limite Sul do concelho de Cantanhede”. in CAMPELLO, António Roquette. Projecto de 

colonização da Gafanha. II parte. Lisboa, JCI, 1954. p.1.

13 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo de orde-

namento paisagístico e ruralização dos núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. p.8.

14 Idem. Execução do Projecto de Colonização da Gafanha Parte 2: Núcleo da Videira do Norte e Areão, parcela-

mento. Lisboa, JCI, 1958. p.1.

a opção de povoamento
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tipo de povoamento – circunstância que sucede, por exemplo, com a introdução de 
sistemas de regadio nas planícies da Extremadura Espanhola com as acções do INC –. 

A proposta de António Campello para a segunda fase da CA da Gafanha é clara 
no modo como defende que as premissas de desenho do território são construídas a 
partir das suas condições específi cas – forma, topografi a, arborização, vias e povoa-
ções existentes na sua envolvente –. 

A proposta parte do traçado – desde logo condicionado pelas condições espe-
cífi cas do território acima referidas – de uma via que procura, com o máximo de 
economia, estruturar a forma global da área a colonizar, assim como estabelecer 
continuidade com a colónia agrícola já construída e na medida do possível com as 
restantes áreas a colonizar [•493]. É também sublinhado o sentido alargado das 
obras de colonização no que respeita à infra-estruturação da região ultrapassando 
as necessidades estritas da colónia agrícola, mas fomentando as redes de ligação com 
todo o território envolvente. 

O traçado das vias de comunicação deve obedecer verdadeiramente aos fi ns 
que se tem em vista. Devem dominar completamente a região, fazendo a 
ligação das diferentes zonas e permitindo a circulação quando as condições 
corográfi cas e de extensão exigirem. Além disso devem estar relacionadas 
entre si e com as vias de comunicação já existentes. […] É claro que muitas 
vezes estas disposições ideais determinam um maior desenvolvimento de 
estradas e consequentemente um maior encargo no seu estabelecimento e 
conservação.15 António Campello

A localização dos assentamentos é estabelecida a partir da condição dos pontos 
singulares dessas vias, sejam eles decorrentes da topografi a, de condições agrológicas 
do terreno, ou de cruzamentos de vias, e a sua estrutura corresponde à estrutura dos 
traçados das vias.  [•495 a •500]

[…] o aldeamento uma vez que se disponha ao longo das vias de comuni-
cação (povoamento disperso ordenado) igualmente irá ocupar os terrenos 
de menor valia, como convém e pela mesma razão. Sem dúvida que se 
um modo geral os pontos de maior penetração para o campo são os de 
cruzamento das vias de comunicação e portanto serão esses os centros dos 
aldeamentos correspondentes às zonas do campo circundante. 16 António 
Campello

Para além determinação do número de casais a partir da área agricultável, e da 
distância susceptível de ser dominada pelo aldeamento (determinada pela distância 
máxima defi nida entre a habitação e a parcela de cultivo), António Campello defende 
que deverá ser também pensada a dimensão justa do assentamento de modo que 
possa não só ser desenvolvido um sentimento de comunidade, como seja operativa 
a resolução dos problemas colectivos.

15 Idem. Projecto de colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo de ordenamento paisagístico e 

ruralização dos núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. p.7.

16 Idem. p.8.

a matriz de desenho do território 
e a localização e estruturação dos 
assentamentos

determinação do número de 
casais por aldeamento
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•493.  Excerto da Carta relativa à 2ª 

fase da CA Gafanha II com eixo terri-

torial evidenciado. JCI, 1954
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[…] o número [de casais por aldeamento] não deverá ser muito grande uma 
vez que as condições de vida dos habitantes do aldeamento o exigem. Em 
grandes aldeamentos não só é mais difícil a resolução dos vários problemas 
de ordem colectiva, como se torna menos provável a criação do espírito 
comunitário, verdadeiramente ambicionado em obras de colonização. 17 
António Campello

Do ponto de vista do desenho das parcelas, para além da consideração das cartas 
de identifi cação das várias categorias de solo, a proposta acrescenta um conjunto de 
questões determinantes para o desenho da forma e dimensões destas parcelas – a 
optimização dos sistemas de rega, da incidência solar e do controlo dos ventos, a 
relação entre a forma e a pendente do terreno –, considerando em simultâneo, e 
desde logo, a obrigatoriedade da consideração de compartimentação da paisagem

[…] procurámos orientar as parcelas de campo no sentido N-S não só 
porque está provado, para as nossas condições de radiação solar, como a 
melhor para o desenvolvimento fotossintético, como também é aquela que 
mais satisfaz quanto ao menor ensombramento causado pelas espécies de 
compartimentação. 18 

Como a própria palavra o diz, no sentido lato, ‘’compartimentar uma 
paisagem’’ consiste em ordenar essa paisagem em ‘’compartimentos’’ 
relacionados quanto à sua função e fi nalidade. Ele pode estabelecer-se 
dispondo, segundo uma orientação determinada, sistemas de sebes de tipos 
e constituição convenientes, tendo em conta as características e exigências 
das regiões. [...] Ela leva-nos à criação do equilíbrio biológico da paisagem 
e à defesa do solo e da cultura contra os elementos e factores ambientais 
adversos. O efeito resultante é importantíssimo, pois não só infl ui favora-
velmente nos elementos climáticos (temperatura do ar, humidade relativa, 
precipitação e vento, entre os principais) e no solo (na defesa contra a 
erosão e na conservação do seu fundo de fertilidade, especialmente) como 
no consequente aumento de quantidade e qualidade de produção agrícola. 
[...] O efeito que se manifesta pelo estabelecimento da compartimentação 
é o resultado de infl uência, na paisagem, dos seus elementos constituintes, 
isto é, da infl uência da mata, da sebe e de todas as árvores isoladas ou em 
pequenos grupos, criando conjuntamente, junto das áreas cultivadas, e 
ambiente fl orestal tanto quanto possível próximo do climax natural, sem 
que a fl oresta exista, como o impõe a necessária extensão da área culti-
vada.19 António Roquette Campello

17 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo de orde-

namento paisagístico e ruralização dos núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. p.9.

18 Idem. p.12.

19 Idem. p.13, 14 e 16.

confi guração das parcelas de 
cultura e compartimentação da 
paisagem
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Em 1954 o agrónomo e arquitecto paisa-
gista António Campello desenvolve o 
Projecto de Colonização para os três 
núcleos da 2ª parte da Gafanha. O estudo 
permitiu concluir que se poderia alargar a 
superfície cultivada através do aproveita-
mento agrícola de 1778 hectares, nos quais 
se poderiam instalar 451 casais agrícolas1.
Foram previstos nove aldeamentos, quatro 
no núcleo I, dois no Núcleo II e três no 
núcleo III, com uma média de 45 casais por 
núcleo (variando entre 21 e 90). 

As diferenças características dos 
núcleos que constituem o perímetro e, 
designadamente o custo da matéria orgâ-
nica e os encargos de captação de água de 
rega levaram à adopção de 3 tipos de casal, 
dois dos quais, com 4 hectares, e um com 
3,5 hectares [...]2. Tomando em linha de 
conta os factores que condicionam natu-
ralmente o habitat regional e as necessi-
dades e exigências dos novos povoamentos, 
julgou-se que as habitações deveriam 
concentrar-se em aldeamentos, preferen-
temente nos locais dominantes e de menor 
valor agrológico ou ainda nas encruzilhadas 
de estradas.3 JCI

1 JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II 

parte. Lisboa, JCI, 1954. p.1.

2 Idem. p.23.

3 Idem. p.86.

Na avaliação do tipo de povoamento a 
adoptar António Campello considera que 
“a característica temperada do clima, a 
assídua assistência do cultivador, exigida 
pela policultura e pela cultura inten-
siva de regadio que lhe é permitida pela 
pequena profundidade do lençol freático 
e a existência da pequena propriedade” 
assim como “o fortalecimento do agre-
gado familiar, traduzido não só pelo espí-
rito de família, mas ainda pelo aumento das 
unidades de trabalho, e as tradições étnicas 
regionais”, são “factores que originam ou 
favorecem o habitat disperso” 4. 

“A grande procura de terra e o seu conse-
quente valor exigem que as áreas sociais 
necessárias ocupem os terrenos de menor 
valia para que os melhores sejam entre-
gues à cultura intensiva”, contrariam, tal 
como as condições de ordem económica, a 
dispersão. No que respeita às condições de 
ordem económica, é apontado o custo mais 
elevado do “estabelecimento e conservação 
do habitat disperso”, seja do ponto de vista 
do “estabelecimento e conservação das 
instalações agrícolas e sociais”, “do abas-
tecimento de energia eléctrica e de água 

4 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de 

colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX 

– Estudo de ordenamento paisagístico e rura-

lização dos núcleos de colonização. Volume I. 

Lisboa, JCI, 1954. p.2.

potável”, ou do “custo e conservação das 
estradas e vias de acesso às parcelas cultu-
rais do campo”. Com vantagens e desvan-
tagens apontadas a cada tipo, é proposta 
“uma solução intermediária entre os tipos 
clássicos e extremos de povoamento”. 5 

Por este facto o tipos de povoamento 
a estabelecer na zona em questão deverá 
tomar o aspecto da dispersão ordenada, 
dispondo-se os casais do aldeamento ao 
longo das vias de comunicação de acesso 
às parcelas do campo, como aliás é usual e 
característico nos povoamentos existentes 
na região como, por exemplo, o de Ílhavo. 6 
António Campello

A expressão “disperso ordenado”7, é 
também utilizada por Amorim Girão no 
mesmo período e descrita por Orlando 
Ribeiro como uma “Variedade da Ria de 
Aveiro: povoações de um tipo especial, 
enormes ruas com casas de um e doutro 
lado, interminavelmente alongadas na 
planura arenosa.”8 [•494]

5 Idem. p.2 a 6.

6 Idem. p.6.

7 Idem. p.8.

8 RIBEIRO, Orlando. “Aglomeração e dispersão 

do povoamento rural” In Opúsculos Geográ-

ficos. IV. O Mundo Rural. Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1991. p.316. 

Segunda parte da CA da Gafanha
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Já aludimos à tendência para as habi-
tações humanas se estenderem ao longo 
das vias de comunicação. Nas regiões onde 
estas se distribuem mais densamente, são 
elas que estruturam, por assim dizer, o 
povoamento: dispersão ordenada podemos 
chamar-lhe, para evitar a ambiguidade do 
qualifi cativo “dispersão aglomerada” que 
se lhe aplicam alguns autores estrangeiros. 
É o tipo de povoamento mais frequente no 
litoral de Entre Douro e Minho, em toda a 
Beira Litoral, e ainda no Vale de Besteiros, 
da bacia do Mondego. 9 

Amorim Girão

As aldeias alongadas, tão caracte-
rísticas de certas formas de colonização, 
dominam na planura litoral por onde a 
Ria de Aveiro insinua os braços e, com 
eles, a riqueza do moliço, excelente ferti-
lizante quando se mistura com estrume 
de curral. Resultam dum parcelamento 
regular da terra, que tem sempre uma 
testada para o caminho. Os campos são 
alongados, partilham-se em tiras paralelas 
à maior dimensão, e as casas, esparsas 
mas alinhadas dum e doutro lado das vias 
de comunicação, acabam por constituir 
fi adas contínuas, sempre com um comprido 

9 GIRÃO, Aristides de Amorim. Geografia de 

Portugal. (2ª ed.). Porto, Portucalense, 1949-

1951. p.262. [1ª edição 1941].

quintal nas traseiras. A criação dum centro 
de coesão e de convívio (igreja, lojas, feira) 
e o desenvolvimento de certas povoações 
podem transformá-las em vilas, onde o 
carácter rural permanece. Tanto vilas medie-
vais (Ílhavo, Ovar, Estarreja) como aldeias 
modernas (Gafanha, resultante do povoa-
mento dum areal estéril a partir do fi m do 
século XVII) têm esta origem, sem que se 
conheça a da estrutura agrária ligada ao 
tipo de povoamento, ambos dominantes 
apenas nesta pequena área do País.10 

Orlando Ribeiro

No desenho das parcelas ganham especial 
destaque os dispositivos de compartimen-
tação da paisagem: 

[...] serão separados por pequenos 
taludes de protecção com a largura média 
de 5 metros formados por areias, removidas 
das terraplanagens e de abertura de valas; 
uma vez arborizados, constituirão a divi-
sória compartimentada das explorações 
agrícolas.11 JCI

10 RIBEIRO, Orlando. “Novas contribuições 

para o estudo do povoamento de Portugal” 

in Opúsculos Geográficos. IV. O Mundo Rural. 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991. 

p.321.

11 JCI. Op. cit. p.45.

•494.  “Beira Litoral (Ílhavo) – Dispersão ordena-

da” Amorim Girão, 1949-1951
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Sobre os edifícios referia o projecto que:
Em virtude do elevado número 

de casais que irão povoar o núcleo de 
colonização, deve evitar-se a monotonia 
resultante da igualdade absoluta das 
construções, adoptando-se vários tipos 
de moradia os quais se distribuirão nas 
proporções que, na devida oportunidade, 
se julgarem aconselháveis. O casal será 
do tipo horizontal de harmonia com as 
características da região, podendo, nalguns 
casos, o conjunto habitacional e agrícola 
constituir-se em bloco único ou formar dois 
corpos distintos, conforme as circunstân-
cias o aconselharem e sempre de maneira 
a prever-se de futuro a constituição dum 
pátio interno para serviço do movimento 
da exploração. [...] Para alguns tipos de 
construção previu-se a hipótese de o colono 
poder de futuro ampliar quaisquer das 
dependências sem que tal facto venha a 
interferir na composição das já existentes. 
Fundamentalmente a parte da residência 
do colono compõe-se duma sala comum 
com cozinha, 3 quartos, instalações sani-
tárias e despensa. O forno fará parte 
integrante do próprio lar e será instalado 
na sala comum. Os materiais serão os 
indicados para o local, tendo em conta o 
tamanho da obra e as possibilidades fabris 
da região, devendo, portanto, nalguns 
casos usar-se o adobe muito vulgarizado 
nas construções da Gafanha e o tijolo de 
fabrico local.12 JCI

12 Idem. p.42 e 43.
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Núcleo I

Os 190 casais do núcleo I (tipo I, com 4 
hectares) estão agrupados em quatro 
aldeamentos (com 28, 23, 64 e 75 casais), 
organizados em linha, ao longo da estrada. 
Cada aldeamento deverá possuir um centro 
comercial, à excepção do aldeamento mais 
a Sul, o mais extenso, que deverá ter dois. 
Os dois núcleos a Norte serão servidos 
pela mesma escola “estando por isso 
situada dentro da mata e a uma distância 
intermédia”. No terceiro núcleo deverá 
ser instalada também uma escola. Dado 
que os núcleos a Norte fi cariam, no que 
respeita à assistência técnica, sob infl u-
ência do Assistente da Colónia Agrícola 
existente, o centro de assistência técnica 
fi caria instalado junto ao aldeamento a 
Sul, onde “existe uma duna alta, povoada 
de pinhal”. Nesse centro, para além dos 
centros comerciais, seriam instaladas duas 
escolas, “um centro médico-social, uma 
Igreja, uma Assistência Técnica (tendo em 
conta o seu interesse técnico, achámos 
que é de considerar um pequeno campo 
experimental anexo à Assistência Técnica 
aproveitando uma das pequenas manchas 
isoladas de aptidão agrícola), armazéns 
de carácter cooperativo e as habitações 
para o assistente técnico, professoras e 
demais pessoal permanente. [...] Ainda, em 
relação à Assistência Técnica, ela abrangerá 
ainda o II núcleo de Colonização da Videira 
do Norte e Areão [...] ”.13

O núcleo I é estruturado por uma estrada 
que se desenvolve ao longo de 15 km no 
sentido Norte-Sul. “A ligação entre os casais 
situados no interior da colónia exige a aber-
tura de caminhos, o que, tendo em vista a 
suave inclinação do terreno, se consegue 
naturalmente deixando entre as extremas 
dos casais o espaço de 5 metros de largura, 
julgado sufi ciente para a passagem de 
carros de tracção animal. Os caminhos 
de acesso aos casais possuirão um desen-
volvimento total de 41 quilómetros, cujo 
traçado aproveita o dos já existentes e os 
aceiros e arrifes da Mata Nacional.”14

13 JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II 

parte. Lisboa, JCI, 1954. p.24.

14 Idem. p.87.
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•496.  Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

da Mata Nacional (zona nascente). Anteplano 

do conjunto”

•495.  Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

da Mata Nacional (zona nascente). Anteplano 

do conjunto” – excerto – aldeamento 1, 2, 3 e 4
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Núcleo II

O núcleo II é composto por 61 casais (tipo II, 
com 3,3 hectares) agrupados em dois alde-
amentos, também organizados em linha, 
quatro casais dispersos (geminados 2 a 2) 
e “35 glebas subsidiárias de explorações 
vizinhas”. 
“No que respeita às instalações anexas aos 
aldeamentos prevê-se a necessidade de 2 
centros comerciais, armazéns de carácter 
cooperativo e de uma escola, contando-se 
com a existente.”15 “Deixar-se-á um logra-
douro no Poço da Cruz, com a superfície 
total de 1,8 hectares, anexo à escola já exis-
tente no baldio.”16

Para além das estradas que ladeia o canal 
e que estruturam a implantação de parte 
dos casais, previa-se também a construção 
de uma estrada que acompanha o limite 
nascente do núcleo, no Sul da qual se 
implanta o maior dos aldeamentos deste 
núcleo. “Para ligar o baldio com os casais 
situados do lado oposto do canal, torna-se 
necessária a construção duma passagem 
submersível para carros de tracção 
animal.”[...] “Os caminhos de acesso aos 
casais terão um desenvolvimento apro-
ximado de 2,5 quilómetros, as estradas 
14,705 quilómetros e a passagem submer-
sível 62 metros.”17

15 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de 

colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX 

– Estudo de ordenamento paisagístico e rura-

lização dos núcleos de colonização. Volume I. 

Lisboa, JCI, 1954. p.33.

16 JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II 

parte. Lisboa, JCI, 1954. p.61.

17 Idem. p.85.
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•498. Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

dos Baldios de Mira-Videira do Norte e Areão. 

Povoamento em aldeamento. Anteplano do 

conjunto”

•497. Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

dos Baldios de Mira-Videira do Norte e Areão. 

Povoamento em aldeamento. Anteplano do 

conjunto” – excerto – aldeamento 1 e 2
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Núcleo III

Os 200 casais previstos no núcleo III (tipo 
III, com 4 hectares) estão organizados em 
3 aldeamentos, dois a Norte organizados 
em linha, e o maior, a Sul, também orga-
nizado em linha, mas em torno do espaço 
central, correspondente a uma duna alta 
onde se instalaria o centro de Assistência 
da colónia18.“A fim de contribuir para 
o equilíbrio de explorações vizinhas da 
Caniceira, consideram-se 86 hectares que 
se destinam à divisão em parcelas de 0,5 
hectares, num total de 172 glebas.”19

Cada aldeamento teria um centro comer-
cial e pelo menos uma escola. No centro de 
assistência a Sul, seriam construídos, para 
além da assistência técnica, com campo 
experimental, igreja, centro Médico-Social, 
armazéns cooperativos e habitações para 
pessoal permanente20. 

18 JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II 

parte. Lisboa, JCI, 1954. p.81.

19 Idem. p.80.

20 CAMPELLO, António Roquette. Projecto de 

colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX 

– Estudo de ordenamento paisagístico e rura-

lização dos núcleos de colonização. Volume I. 

Lisboa, JCI, 1954. p.36.
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•499. Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

do pinhal das Castinhas e do Baldio da Tocha. 

Anteplano do conjunto” – excerto – aldeamento 

1 e 2 e 3
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•500.  Segunda fase da CA da Gafanha. “Núcleo 

do pinhal das Castinhas e do Baldio da Tocha. 

Anteplano do conjunto”
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A intervenção dos paisagistas nos assentamentos já construídos

O contributo dos arquitectos paisagistas, neste caso do agrónomo e arquitecto 
paisagista António Campello, verifi ca-se também ao nível da intervenção em assen-
tamentos já construídos, como é o caso da CA da Gafanha e do conjunto do Vale da 
Judia na CA de Pegões. O objectivo assumido prende-se com a “possibilidade de se 
melhorarem as condições estéticas e de exploração dos casais agrícolas”20. De uma 
forma genérica os projectos assentam na proposta de cortinas de abrigo e sebes e 
compartimentação dos logradouros dos casais e parcelas agrícolas e do redesenho e 
reforço da vegetação dos elementos chave que permitem qualifi car a legibilidade do 
desenho do território – as portas, os arruamentos e as praças. 

20 CAMPELLO, António Roquette. Estudo de ordenamento paisagístico e de urbanização da Colónia Agrícola 

da Gafanha. Parte 1. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

•501.  CA da Gafanha “Plano geral do 

conjunto”. 1956
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•502.  “Planta indicando a divisão 

actual dos casais agrícolas c/ a indica-

ção das classes de aptidão dos solos 

ocupados pela mata”. 1956
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Ordenamento paisagístico 
e de urbanização da CA da Gafanha 

Os objectivos da intervenção de ordena-
mento paisagístico e de urbanização da 
CA da Gafanha são desta forma elencados 
no início da memória descritiva que acom-
panha o projecto:

1º. – Proteger os campos de cultura da 
acção mecânica e fi siológica do vento;  
2º. – Promover um racional aproveitamento 
da função da mata e da sebe, na produção 
de matos e lenha; 
3º. – Promover a exploração de pastos 
arbóreos em zonas de mata fl orestalmente 
de interesse secundário; 
4º. – Proceder ao embelezamento da área 
ocupada pela colónia, enquadrado na sua 
urbanização actual. 1 

António Campello

Apesar da estrutura da colónia partir 
de um desenho extremamente racional 
do ponto de vista da função das vias e 
do zonamento dos programas, a grande 
dimensão das parcelas, e do conjunto no 
seu todo, introduzem algumas difi culdades 
na apreensão global de quem percorre 
os espaços. Perante esta circunstância, 
o projecto procura introduzir uma nova 
condição de legibilidade através de inter-
venções a várias escalas, desde o desenho 
da parcela – através de cortinas fl orestais, 
fi xação de dunas e valas de drenagem e 
enquadramento paisagístico dos “logra-
douros” dos casais –, até ao desenho dos 
elementos estruturantes do conjunto – 
arborização dos três tipos de vias (aceiros, 
diagonais e “Alameda”), redesenho dos 
espaços de entrada na colónia, e arbori-
zação do Centro Social e da zona de mata 
–. [•501 •507]

1 CAMPELLO, António Roquette. Estudo de 

ordenamento paisagístico e de urbanização da 

Colónia Agrícola da Gafanha. Parte 1. Lisboa, 

JCI, 1956. p.1.

Ainda que à escala da parcela agrícola o 
objectivo da intervenção se prenda direc-
tamente com as condições de produção, 
sendo o desenho do conjunto da colónia 
estruturado a partir da forma da parcela 
dos casais, a primeira acção do projecto 
– arborização e fi xação das dunas que 
conformam os seus limites – constitui uma 
acção clara de reforço de desenho do seu 
elemento base. [•504]
A proposta para os logradouros dos casais 
é claramente assumida como uma acção de 
“estética” e constitui-se como um exemplo 
de “resolução simples e de fácil execução” 

no sentido de se “fomentar o arranjo dos 
logradouros dos casais agrícolas uma 
vez que tem havido um certo descuido, 
da parte do colono, pela administração 
asseada e arrumada dos mesmos” 2. Inte-
ressa também sublinhar que a proposta 
não constitui uma imposição isolada dos 
técnicos, mas procura integrar a vontade e 
opinião dos colonos. 

2 Idem. p.18.
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•504.  “Tipos de sebes a considerar – revestimen-

to das valas de drenagem”. arq. pais. António 

Campello, 1956

Fundamentalmente procurou-se 
arranjar processo para tornar directamente 
fora das vistas dos passeantes da estrada 
o amontoado de matos, estrumes, moliços 
e ainda galinheiros e tudo o mais que, 
de serviço, não interessa estar exposto e 
que não seja agradável à vista. Depois, 
atendendo aos desejos expressos pela 
maioria dos colonos, arranjar local para um 
pequeno pomar de pomóideas e, junto ao 
casal, fl oreiras e trepadeiras que darão mais 
alegria ao conjunto. 3

António Campello

3 Idem. p.18.

O projecto defi ne um conjunto de recintos 
conformados por sebes com diversos níveis 
de visibilidade permitindo estabelecer áreas 
para animais, armazenamento, pomar, etc. 
e defender o logradouro dos casais dos 
ventos.  [•503]

No que respeita às vias o projecto não altera 
substancialmente a condição de igualdade 
de perfi s entre os aceiros e as diagonais, 
mantendo a sua hierarquização decorrente 
apenas das relações territoriais estabele-
cidas pelas diagonais em detrimento de 
um uso mais restringido aos casais, dos 
aceiros. Deste ponto de vista a hierarqui-
zação é sublinhada pelo desenho cuidado 
quer das entradas das diagonais, quer 
pelos enquadramentos da Casa Branca e 
Casa da Remelha, edifícios que pontuam 
as entradas Norte da Colónia a partir das 
diagonais. [•505]

•503.  “Arranjo dos logradouros dos casais agríco-

las”. arq. pais. António Campello, 1956
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A proposta revela, no entanto, e de forma 
clara, a intenção de projectar os espaços de 
estrada do ponto de vista do seu percurso 
de “carro”, e de garantir a presença de uma 
cortina densa entre o espaço da estrada e 
o espaço das parcelas agrícolas – através 
de mecanismos de correcção da percepção 
da densidade da vegetação decorrente quer 
da perspectiva, quer do movimento e velo-
cidade –.

[…] As plantações arbustivas […] 
devem-se afastar umas das outras à medida 
que nos afastamos das estradas da Colónia. 
Isto porque quando o carro se desloca por 
uma estrada, uma vez que se aproxima 
mais de um cruzamento de estradas, vai 
abrandando de velocidade e portanto aqui a 
distância entre plantações deverá ser menor 
do que no meio do percurso da estrada.4

António Campello

4 CAMPELLO, António Roquette. Estudo de 

ordenamento paisagístico e de urbanização da 

Colónia Agrícola da Gafanha. Parte 1. Lisboa, 

JCI, 1956.

A diferenciação de perfi l acontece apenas 
na via que parte do Centro Social em 
direcção a Sul, projectada com o intuito 
de constituir um eixo central ao longo da 
antiga Mata Nacional, o que signifi ca que 
teria um prolongamento de “mais de 13 
Km ligando os restantes núcleos da Colo-
nização (Gafanha II Parte) em projecto” 5. 
Inicialmente projectada com seis metros de 
largura, é alvo de um redesenho que a alarga 
para doze metros e propõe a alteração da 
sua designação para “Alameda”. [•507] 
Considerando a sua futura extensão, o 
facto de se destinar ao trânsito automóvel, 
“ainda para mais se tratar de estradas com 
grandes rectas e de movimento conside-
rável”, ser uma zona plana onde há “condi-
ções de ainda maior desenvolvimento de 
tráfi co de ciclistas cujas vidas estão sempre 
em risco pelo movimento automobilista”, 
“o perfi l preconizado é de 12 metros sendo 
as faixas para ciclistas protegidas por faixas 
de 1,50 m nas quais se favorece o revesti-
mento natural, arvense e sub arbustivo, à 
base de urzes, tojo, alfazema, giesta, etc., 

5 Idem. p.19.

etc., de espaço a espaço estas faixas são 
encravadas por espaços para estaciona-
mento de automóveis […] ”6.

Quanto ao enquadramento do Centro 
Social a proposta é relativamente defen-
siva, considerando que “a planta existente 
e o programa das edifi cações a realizar está 
sujeito a rectifi cações […] [impondo-se] 
um estudo concreto do arranjo do logra-
douro de cada uma das edifi cações”. Neste 
sentido, e apenas “procurando dar uma 
ideia, considerámos pequenos logradouros 
de serviço junto às casas do Assistente 
Social e do Assistente Técnico, e pequenos 
hortejos nas habitações dos Professores e 
da Escola para rapazes”, e no que respeita 
à placa central defende que esta deverá 
ser arborizada com espécies que “nunca 
deverão ser compactas, pois interessa que 
sejam permeáveis e permitam a observação 
em todos os sentidos.” 7 [•506]

6 Idem. p.19-20.

7 Idem. p.18.
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•505.  “Enquadramento da Casa da Remelha”. 

arq. pais. António Campello, 1956
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•506.  “Enquadramento Paisagístico do Centro 

Social”. arq. pais. António Campello, 1956

•507.  “Perfil preconizado para a Alameda do 

Centro Social”. arq. pais. António Campello, 

1956
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No projecto de Enquadramento 
paisagístico do conjunto de casais 
do Vale da Judia, na CA de Pegões, 
a intervenção pretende responder a 
um problema criado pelo corte inde-
vido de arvoredo. Neste sentido, a 
proposta, desenvolvida “tendo em 
conta o efeito estético e a defesa 
contra a erosão”1, é orientada no 
sentido de estabelecer uma cortina de 

1 CAMPELLO, António Roquette. Enquadra-

mento paisagístico do Vale da Judia. Herdade 

de Pegões. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

abrigo do conjunto dos logradouros 
dos casais e sebes de compartimen-
tação dos terrenos de regadio, para 
além de dispositivos de defesa contra 
a erosão nas zonas mais declivosas, 
regularização da Ribeira e “Embe-
lezamento do local tirando partido 
das condições naturais favoráveis e 
escolhidas quando da implantação 
dos casais agrícolas.”2.

2 Idem. . p.2.

Enquadramento paisagístico 
do Núcleo do Vale da Judia
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•508. “Enquadramento paisagístico do Núcleo 

do Vale da Judia”. arq. pais. António Campello, 

1956

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO



610

Os planos de urbanização
Com o terminar das obras de construção dos edifícios dos casais e equipa-

mentos das colónias agrícolas da Gafanha [•509] e Boalhosa [•510 •511], colónias 
cujo projecto e execução dos edifícios decorreu num único período, são elaborados 
projectos de urbanização que na sua generalidade correspondem à construção de 
muretes de vedação, cancelas e rampas de acesso aos logradouros dos casais e à 
execução dos pavimentos dos arruamentos e passeios nos Centros Sociais.

No caso da CA de Pegões, para o Núcleo de Pegões Velhos, alvo de projectos e 
obras ao longo de mais de uma década, é elaborado em 1959, pelo arquitecto Vasco 
Lobo, um “esboceto do arranjo urbanístico” 21. A tarefa é, relativamente aos projectos 
de urbanização anteriores, orientada num sentido mais lato, ultrapassando as ques-
tões estritas de desenho e avançando num sentido mais propositivo sobre a utilização 
de cada edifício, a sua necessária reorganização e introdução de novos programas, 
tendo como objectivo a introdução de racionalidade num conjunto resultante de um 
somatório desconexo de acções.

O esboceto, e o relatório que o acompanha, interessam, antes de mais, quer por 
revelarem o sentido crítico dos arquitectos funcionários da JCI perante a orientação 
do processo de construção da colónia ao longo dos tempos e a abertura do organismo 
para a sua exposição, quer por darem nota sobre o funcionamento da secção de obras 
da JCI.

A intenção de reduzir os centros de interesse a uma ‘’área colectiva organi-
zada’’ encontra grandes difi culdades no caso de Pegões Velhos. A ausência 
de um plano de urbanização actuante conduzindo à implantação arbitrária 
de edifícios funcionalmente importantes, não só deixou que entre eles se 
interpusessem espaços que excederam largamente os intervalos de função 
como criou exageradas dimensões de comunicação. Neste último caso (e 
mesmo não pondo em comunicação a sua extensão) verifi ca-se que alguns 
dos arruamentos mais representativos da Colónia (como as avenidas que 
ligam a E.N. n.º 4 respectivamente à Igreja e aos terrenos do presumível 
Centro Industrial) são inúteis no sentido de utilização lateral o que contraria 
a natureza do seu perfi l, além de que, pela rigidez do desenho, se tornam 
refractários a uma orgânica de comunicações.22 Vasco Lobo

21 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanístico da zona de Pegões. Lisboa, JCI, 1959. 

22 Idem. p.3 e 4.
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A crítica explícita ao processo de construção da colónia, destacando a abor-
dagem fragmentada, isolada e pontual de cada elemento, resultando num soma-
tório desconexo de edifícios, programas e espaços sem um objectivo e um plano de 
evolução do conjunto previamente defi nido, está também presente no relatório que 
o arquitecto José Luiz Pinto Machado elabora sobre a CA dos Milagres, neste período: 

[…] parece-me que ali tudo se fez ao contrário: transformou-se pouco no 
aspecto cultural, mas muito se fez no que respeita a relatórios; provaram-se 
as más condições de habitabilidade e de garantia económica e produtiva, 
para só posteriormente se ter aparelhado, embora em pequena escala; colo-
nizou-se, e julgo que mal, pois pouco ou nada existe na vida social, coope-
rativa, educativa e religiosa, e não se elevou o nível de vida do trabalhador 
rural.23 José Luiz Pinto Machado

A possibilidade dos funcionários da JCI se exprimirem deste modo parece-nos 
decorrer do facto do Engenheiro Agrónomo Vasco Leónidas ter assumido em 1959 a 
presidência da JCI e procurar, com grande abertura relativamente à opinião e visão 
dos funcionários e especifi camente dos arquitectos24, traçar novos objectivos e modos 
de funcionamento do organismo. Circunstância a que Vasco Lobo alude:

A dispersão no terreno de elementos com interesses naturalmente ligados, 
a que agora se pretende opor um plano e uma regulamentação, nasceu 
logicamente da maneira como, nesta Colónia Agrícola se vêem processando 
as diversas obras de urbanização e edifi cação. Na actual fase de desenvol-
vimento (a caminho duma autonomia que porá os órgãos criados a dar 
defi nitivas provas da sua efi ciência) é já um tanto tarde para se promover 
um verdadeiro programa de reajustamento. A natureza dos interesses 
criados, nomeadamente de ordem económica e cultural, e as somas despen-
didas na construção e adaptação de edifícios e numa rede de acessos sobre-
maneira onerosa (até no que diz respeito à sua conservação) são obstáculos 
de envergadura a uma recuperação em forma e somente se pode pensar 
em evitar males maiores no futuro pela imediata planifi cação dos melho-
ramentos com que se pensa dotar a colónia e pela demarcação de zonas de 
reserva com fi nalidade expressa e regulamentada.25 Vasco Lobo

Ainda do ponto de vista do funcionamento dos serviços interessa analisar a 
descrição de Vasco Lobo sobre o curto período e as condições de elaboração do esbo-
ceto. As exigências dos agrónomos, fi xadas no desenvolvimento de uma metodologia 
exemplar no contexto do projecto de colonização da Herdade de Pegões – sobre a 
necessidade de levantamentos topográfi cos abrangentes e a escalas convenientes 
– não têm paralelo nas condições disponibilizadas aos arquitectos, que aparente-
mente terão, na maior parte dos casos, elaborado projectos circunscritos à sua área 
de implantação, sem acesso a cartografi a global dos conjuntos. Condição de trabalho 
que terá infl uenciado indiscutivelmente os projectos.

23 MACHADO, José Luís Pinto. Monografia: Colónia Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1960. p.44.

24 Segundo o arquitecto José Luiz Pinto Machado, em entrevista a 15 de Fevereiro de 2012.

25 Idem. p.1.
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Iniciaram-se estes trabalhos com uma visita, nos dias 13 e 14 do passado 
mês de Janeiro, à Colónia Agrícola de Pegões, seguida de um debate sobre 
vários problemas relacionados com o arranjo urbanístico, em geral, e sobre 
a utilização de alguns edifícios existentes, em particular. Estavam presentes 
os senhores Eng.º Civil Dâmaso Constantino, Eng.º Agrónomos Ruival 
Saavedra, Azevedo Coutinho e Roquette Campello. Em consequência desta 
reunião e de uma posterior troca de impressões, recebi ordens do Senhor 
Chefe da Secção de Obras para que procedesse ao estudo dos assuntos em 
questão e os apresentasse devidamente sistematizados por meio de dese-
nhos e peças descritivas. No dia 19 do mesmo mês foi iniciado o estudo e, 
a partir daí, realizado simultaneamente com os trabalhos em curso para 
o projecto da Adega Cooperativa de Pegões, uma vez que a urgência deste 
último não permitia qualquer interrupção. Enviados os elementos necessá-
rios para a sala de desenho, começou o desenhador Erasto Machado no dia 
2 de Fevereiro a dar forma às diversas plantas que constam deste esboceto, 
sendo substituído pela desenhadora Maria Margarida a partir do dia 16. A 
última peça desenhada foi-me entregue hoje, dia 25 de Fevereiro, pelas 16 
horas. Cumpre-se chamar a atenção para o facto de se ter feito sentir, a 
todo o momento, a falta de plantas capazes e levantamentos completos, 
indispensáveis a estudos desta natureza. Assim, a maior parte do tempo 
dispensado a este trabalho pela Sala Desenho foi gasto na reconstituição e 
actualização de tais elementos, particularmente na elaboração das plantas 
números 1 e 2 – a primeira das quais foi completamente reduzida da escala 
1: 1:5.000 para a escala 1:10.000, de maneira a tornar possível uma visão de 
conjunto. Parece-me, aliás, que esta planta será de grande utilidade para 
futuros trabalhos, devendo oportunamente acrescentar-se-lhe o núcleo das 
Faias.26 Vasco Lobo

O esboceto apresentado parte de uma “análise cuidadosa do existente” 27, iden-
tifi cando as funções e descrevendo os edifícios existentes de cada conjunto – uma 
“implantação arbitrária de edifícios funcionalmente importantes”28– e propõe a sua 
reorganização, assente num princípio de “zoning”, de forma a clarifi car e concentrar 
em cada núcleo, uma função – Centro industrial; Serviços e cooperativa de consumo; 
Mercado feira; Actividades de natureza social e recreativa; Cemitério; Parque Despor-
tivo –.

26 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanístico da zona de Pegões – Relatório dos trabalhos executados 

para o arranjo urbanístico da zona de Pegões Velhos. Lisboa, JCI, 1959. p.1 e 2.

27 Idem.p.1.

28 Idem.p.3.

•509.  Colónia Agrícola da Gafanha: 

arranjo do centro social. 

Reconstrução de lancis, macadami-

zação de estradas, pavimentação de 

passeios e logradouros. António Trigo, 

JCI, 1958.
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•511.  Cancela de ferro de acesso aos casais do 

do Núcleo de Vascões da CA da Boalhosa.arq. 

António Trigo, 1959

Colónia Agrícola da Boalhosa: 
projecto de urbanização 

O projecto de urbanização do núcleo de 
Vascões, desenvolvido pelo arquitecto 
António Trigo em 19591.

1 TRIGO, António. Colónia Agrícola da Boalhosa: 

urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 1959. s/n.

 O projecto de urbanização defi ne o 
desenho dos “muretes de vedação, cancelas 
e rampas de acesso dos logradouros dos 
casais, curvas de concordância dos arrua-
mentos das casas com as vias envolventes, 
muros de suporte das terras nos logra-
douros da escola e residência da Professora, 
alargamento da praceta do centro social e 
passeios confi nantes, arruamento central e 
regularização das faixas verdes marginando 
os arruamentos”, a execução terá sido 
iniciada em 19592.

2 FOLQUE, Nuno Alberto Pereira Basto; 

CORDEIRO, Manuel Lopes. Colónia Agrí-

cola da Boalhosa: aspectos da sua valori-

zação. Lisboa, JCI, 1959. p.26.

•510.  Planta do projecto de urbanização do 

Núcleo de Vascões da CA da Boalhosa. arq. 

António Trigo, 1959
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O esboceto do arranjo urbanístico para o 
núcleo de Pegões Velhos1 foi apresentado 
pelo arquitecto Vasco Lobo no início de 
1959. Parte de uma análise existente iden-
tifi cando as funções e descrevendo os edifí-
cios existentes de cada conjunto. 
Sobre o conjunto correspondente ao antigo 
Monte da Herdade de Pegões refere:

A proposta procura articular os vários 
conjuntos refl ectindo “a procura duma área 
colectiva e pode traduzir-se na sua inscrição 
em círculo único (planta 1) de forma a coor-
denar as suas exigências de relação e a dimi-
nuir a extensão do percurso geral interno.”2

Após identifi car dois núcleos “de activi-
dade intensa e quotidiana – núcleos A e 
C”3, o projecto defende “que a reunião, 
num só nó, de elementos como o centro 
de assistência, o posto médico-social, os 
estabelecimentos de venda ao público, a 
sede da Junta de Freguesia, os correios e as 
residências das pessoas vinculadas à orgâ-
nica do conjunto rural, não só limitará os 
percursos dos residentes no próprio núcleo, 
como também os dos colonos que, num 
único local, tratarão os vários assuntos 
que os fizeram deslocar, com evidente 
economia de esforço e tempo.”4 E, neste 
sentido, propõe a passagem da “coopera-
tiva de consumo” para o antigo edifício das 
pocilgas 5 na zona do Monte “[...] tanto mais 

1 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanístico 

da zona de Pegões. Lisboa, JCI, 1959. 

2 Idem. p.4.

3 Idem. p.5.

4 Idem. p.7.

5 “(…) depois de que nos foi dito sobre a futura 

extinção do posto zootécnico (…) ” In Idem. 

p.5 e 6.

“Trata-se de um edifício vasto e dificilmente 

utilizável para outros fins, dada a apertada 

malha da sua estrutura. (…) O pé direito 

deste edifício, a sua área (959m2), a grande 

extensão de fachada e a boa situação em 

relação ao conjunto tornam-no indicado para 

reunir – com transformações não excessiva-

mente onerosas – as diversas instalações da 

cooperativa de consumo, ou sejam a Sede, os 

estabelecimentos de venda ao público e os 

armazéns. Sem constituir uma solução ideal, 

que o edifício construído [na zona da igreja 
de Santo Isidro] para a servir terá de sofrer, 
em qualquer caso, sensíveis alterações.”6, e 
a passagem dos “[...] elementos de carácter 
industrial, em trânsito para o núcleo C 
[Centro Industrial]; a saber, armazéns de 
tractores e máquinas agrícolas, oficina 
dos mesmos, de electricista, etc.”7 O ovil 
passaria para o edifício existente no topo 
Poente do conjunto, mas com acessos 
voltados para a Estrada Nacional8. 
No conjunto do “Monte” fi caria também 
instalada a Junta de Freguesia, uma 
garagem9, e acrescidas sete unidades resi-
dênciais às oito já existentes10. O posto 
médico social seria mantido e o edifício 
construído para o Centro profi ssional e que 
não se encontra em funcionamento seria 
transformado em estação de correios com 
residência anexa11.

A valorização urbanística do núcleo 
A dependerá em boa parte de um plano de 
arborização (já em curso, com excelentes 
resultados) que conviria ser intensifi cado 
nos locais que interessa proteger ou mesmo 
fechar por meio de sebes. Referimo-nos, por 
exemplo, às imediações do aviário e do ovil, 
da arrecadação de viaturas e até do edifício 
comercial.12 Vasco Lobo

parece-nos entretanto boa utilização para um 

edifício que se não poderá eliminar.“ In Idem. 

p.5 e 6.

6 Idem. p.7.

7 Idem. p.5.

8 “Assim, teríamos um aviário no edifício 10 em 

substituição do actual, mal situado e insa-

lubre.” In Idem. p.5.

9 Idem. p.6.

10 “A instalação de indústrias de transformação 

de produtos agrícolas e da cooperativa de 

consumo, bem como a organização do centro 

social com os seus jogos, espectáculos, casa 

do povo, etc. vão com certeza implicar a 

exigência de novas unidades residenciais.” In 

Idem. p.6.

11 Idem.  p.7.

12 Idem. p.7.

Conjunto da igreja de Santo Isidro

Sobre a envolvente da Igreja de Santo Isidro, 
considera que a Avenida “[...] vai desaguar o 
seu perfi l de 10 metros numa via de ordem 
secundária e sem que um programa lateral 
lho justifi que, não é possível dar-lhe uma 
saída inteiramente airosa e, assim, há que 
enriquecer o seu tramo DE (planta 2) valori-
zando o arranjo do seu ponto de chamada – 
a igreja – dotando o edifício comercial com 
um volume de construção correspondente 
do lado nascente, organizando em parque 
o território envolvido pelo lacete DFEG 
e suprindo com vegetação o que já não é 
possível conseguir de outra maneira.”13

Sobre o edifi cado considera que “onde 
existe já a igreja, as escolas, três residências 
e um edifício destinado à Cooperativa de 
consumo, pouco há a dizer. O seu traçado 
geral está bastante comprometido”14, colo-
cando–se apenas a questão da forma do 
segundo edifício das cooperativas que não 
chegou a ser construído 15, e das funções 
que ambos poderão albergar. 

Em princípio pensávamos concentrar 
nestes edifícios as diversas actividades 
de natureza social e recreativa tais como 
salas de jogo, festas e exposições, biblio-
teca, casa do povo, pequenas aulas de 
artesanato etc., etc., tudo isto a defi nir 
superiormente. Do mesmo modo se encarou 
a hipótese de aí situar o posto da Guarda 
Nacional Republicana. A proximidade da 
igreja e das escolas, o tratamento dado a 

13 Idem. p.4.

14 Idem. p.8.

15 “ (…) a presença do edifício 7 implicará natural 

compensação num outro edifício – 8 – de 

linhas concordantes. Não significa isto (e deve 

até evitar-se esse excesso de formalismo) 

que o segundo edifício repita o primeiro; 

pelo contrário significa que terá de haver o 

maior cuidado na sua concepção para que 

o conjunto resulte, na medida do possível, 

harmónico e livre. A solução indicada em 

esboceto na planta 9 serve unicamente para 

ilustrar estas palavras, pois foi concebida sem 

uma ideia assente quanto a programas e a 

necessidades reais.“ in Idem.  p.8.

Esboceto do arranjo urbanístico 
da “zona de Pegões”



DO DESENHO DA PAISAGEM AO PROJECTO SITUADO 617

•512.  “Colónia Agrícola de Pegões. Estudos de 

urbanização”. arq. Vasco Lobo, 1959

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO



618

toda uma zona envolvente resolvida em 
parque (com possibilidade de se trans-
formar em palco de festivais folclóricos) e 
especialmente cuidada no que respeita à 
vegetação e à natureza dos arruamentos 
internos e circundantes são razões para 
que este núcleo adquira um aspecto de 
certo modo diferente e gracioso. O facto de 
serem as escolas e as aulas de artesanato de 
frequência específi ca; a igreja e as diversões 
de frequência periódica tornam este núcleo 
funcionalmente diferente do anterior e tudo 
deve ser tentado para lhe imprimir o dese-
jado carácter.16 Vasco Lobo

Centro Industrial – adega

Sobre a avenida de ligação ao futuro “[...] 
Centro Industrial, o alargamento do tramo 
IH e a futura ligação à estação de Caminho-
-de-ferro dar-lhe-ão uma boa articulação e 
justifi cam o seu perfi l lateral. Em ambos 
os casos [avenida do Centro industrial 
e avenida da igreja] preconizamos uma 
margem de verdura ao longe de toda a sua 
extensão.”17

No que diz respeito ao Centro Indus-
trial [...] cuja proposta não deve ser enca-
rada senão como base para um verdadeiro 
estudo de urbanização, tudo se cria de 
novo, o começar pela estrada de acesso à 
Estação de Caminhos-de-ferro que agora 
se apresenta como nova e importante linha 
de chamada dos interesses da Colónia. 
Situado, assim, junto dum excelente nó 
de comunicações e ocupando um terreno 
muito bem exposto, o centro Industrial 
pode nascer sob o melhor signo e irá adqui-
rindo o carácter e a escala que lhe convêm, 
à medida que se for cumprindo o seu 
programa.18

Sobre o programa do Centro industrial é 
referida a convicção de que “[...] terá que 
ser revisto. A inclusão de um pequeno 
museu de colheitas e produtos agrícolas, 
por exemplo, parece-nos agora (e depois 
dos desenhos feitos) um tanto discutível 
e estamos certos de que o centro social 

16 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanís-

tico da zona de Pegões – memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1959. p.8.

17 Idem. p.4.

18 Idem. p.9.

poderia oferecer-lhe melhor enquadra-
mento. Quanto às habitações, que se 
inscrevem neste núcleo, importa precisar 
que se destinam a pessoas directamente 
ligadas à guarda e conservação dos diversos 
edifícios industriais.”19

Parque desportivo

Sobre o parque desportivo é apenas enun-
ciado o seu programa mínimo: “Um campo 
de futebol [...] um outro campo menor 
para que se não pretiram os interesses das 
crianças a favor dos adultos, um campo 
para voleibol e basquetebol e pequenas 
instalações de duches e vestiários [...]”20

Mercado feira

“Quanto ao mercado feira, limitamo-nos 
a assinalar-lhe a localização e os prin-
cipais acessos, pois só o estudo compa-
rativo de alguns exemplos semelhantes 
nos habilitaria a calcular áreas e a prever 
instalações.”21

Cemitério 

O esboceto indica duas hipóteses para 
a localização do cemitério, o local onde 
estaria previsto, e um outro próximo do 
“centro geográfi co da freguesia” 22.

A ambos preferimos o primeiro 
por várias razões. Em primeiro local pela 
natureza do lugar, livre, amplo e bem 
enquadrado de lindíssimo pinhal. Depois, 
porque dessa maneira o subtraímos à vista 
das populações e particularmente à vista 
das crianças que bem merecem cuidados 
como este. Além disso, a possibilidade de 
fazer deste cemitério um elemento elástico, 
concebido radialmente e por sucessivas 
coroas circulares, libertá-lo-ia de limites 
artifi ciais sem que, por esse facto, desse a 
impressão de inacabado. Depois, permitiria 
que a maior parte das árvores permanecesse 
no seu lugar e dar-lhe-ia, à custa do seu 
traçado e do partido paisagístico, uma 
solenidade e uma monumentalidade que 

19 Idem. p.9.

20 Idem. p.9.

21 Idem. p.10.

22 Idem. p.10.

só por meio de muitas e dispendiosas 
construções é possível reencontrar. Uma 
pequena capela central – preferivelmente 
de planta quadrada – seria o ponto de 
irradiação. O resto pouco mais seria do que 
vegetação de alto e médio porte, canteiros, 
um ou outro banco e lajes horizontais de 
cantaria. Os arruamentos circulares e as 
ligações radiais seriam tratados como ruas 
de parque ou trilhas naturais e marginadas 
de sebes. 23

Sobre a segunda hipótese, e que veio a ser 
adoptada, era referida a difi culdade de 
imaginar idênticas qualidades à primeira – 
“[...] se é possível imaginar com grandeza 
uma solução deste tipo, clara e rarefeita, no 
meio de um pinhal, com horizontes vastos e 
colaboração integral na natureza, já não é, 
positivamente, se a metemos entre vinhas 
ou sequeiro e muito menos ainda junto as 
habitações onde se faz a vida de todos os 
dias.”24 –, e, a questão da localização rela-
tiva ao centro geográfi co da freguesia como 
“motivo para ponderação”, considerando 
que a hipótese “[...] parece aceitável, desde 
que se caminhe para um partido menos 
ambicioso e mais caro.”25

23 Idem. p.10.

24 Idem. p.11.

25 Idem. p.11.
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•513.  “Arranjo urbanístico da zona de Pegões 

Velhos. Pormenor da planta de zonamento”. arq. 

Vasco Lobo, 1959

2.4.1 O ORDENAMENTO PAISAGÍSTICO E OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO
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•514. Assentamentos projectados no quarto mo 

mento com as parcelas assinaladas.

[parcelas dos casais assinaladas a azul e as vias 

de acesso a vermelho]. 

Os desenhos evidenciam a organização dos con-

juntos a partir de “faixas de parcelas”. 

 “Aldeamento da Videira”, CA Gafanha,Arq. 

Vasco Lobo, JCI, 1957

 Primeira proposta para o assentamento de 

Vascões, Arq. Henrique Albino, JCI, 1954.

“Aldeamento do Real”, CA Boalhosa, Arq. J. 

Neves de Oliveira JCI, 1958

“Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa, Arq. 

António Trigo, JCI, 1956
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Nos assentamentos, todos eles concentrados, projectados na segunda metade 
da década de 1950 a duplicação de acessos à parcela e o facto da habitação e depen-
dências agrícolas do casal serem organizados em edifícios geminados ou em banda, 
leva à substituição da parcela – enquanto elemento estruturante dos assentamentos 
projectados na primeira metade da década de 1950 – pela “faixa de parcelas” como 
elemento base da composição do assentamento. 

A duplicação de acessos tem como objectivo a diferenciação de acessos à 
habitação e dependências agrícolas. Sem uma correspondente diferenciação entre 
vias para as pessoas, e vias para os carros/animais, as vias projectadas passam a ser 
caracterizadas por uma dualidade de carácter, consequência quer da diferenciação de 
funções e correspondente edifi cação e expressão arquitectónica, quer da variação de 
distância entre a rua e o edifi cado e o desenho adoptado para a delimitação do lote. 

Igualmente marcante e signifi cativo na caracterização dos assentamentos 
deste período é o abandono dos projectos-tipo dos casais, passando os edifícios a 
ser projectados enquanto resposta específi ca à circunstância quer do sítio, quer do 
desenho do conjunto. Do ponto de vista do programa dos assentamentos deixa de 
haver uma diferenciação entre assentamentos de casais agrícolas e de equipamentos 
e habitantes não colonos. Ainda que os equipamentos se concentrem numa área 
específi ca e presidam à composição dos assentamentos, equipamentos e edifícios dos 
casais agrícolas dos colonos passam a coexistir num mesmo conjunto.

Na primeira proposta para o assentamento de Vascões da CA Boalhosa, desen-
volvida pelo arquitecto Henrique Albino em 1954, é experimentada uma composição 
do conjunto a partir de uma praça central conformada directamente pelo desenho 
das “faixas dos casais” com várias direcções. Os arruamentos, que ladeiam as 
“faixas”, não possuem qualquer remate, insinuando a possibilidade de crescimento 

2.4.2
A interdependência no desenho da rua, 
da casa e do conjunto
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•516.   Esquema de implantação do assentamen-

to da aldeia de Vascões, na CA Boalhosa, rela-

tivamente ao arruamento que estrutura todo o 

núcleo.

•515.  A possibilidade de crescimento insinuada 

pelo desenho da primeira versão do assenta-

mento da aldeia de Vascões, CA Boalhosa. 

[parcelas dos casais assinladas a azul]
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do assentamento [•515]. O projecto do assentamento construído, projectado pelo 
arquitecto António Trigo em 1956, retoma um certo sentido de forma fechada e o 
desenho da sua estrutura volta a estar directamente relacionado com a circunstância 
física do lugar, à semelhança dos assentamentos da CA do Barroso, mas a noção de 
essencialidade associada ao gesto de um único arruamento que cruza a escala do 
território e do assentamento não se volta a verifi car. O conjunto ganha autonomia 
relativamente à estrada de acesso e é agora composto por arruamentos de serventia 
dos casais, arruamentos laterais que garantem a sua articulação, arruamento central 
de ligação com a praça e arruamentos de ligação à estrada de acesso. [•516]

O projecto para o aldeamento de Videira, na segunda parte da CA da Gafanha, 
apresentado pelo arquitecto Vasco Lobo em 1957, integra-se num lote trapezoidal, 
plano, previamente defi nido. A proposta destaca-se pelo desequilíbrio entre as 
grandes áreas de espaço público e o reduzido espaço privado dos casais, correspon-
dendo o espaço público quer a grandes recintos onde se implantam os equipamentos, 
quer a espaços arborizados entre estes e os casais agrícolas.

O último assentamento projectado para as colónias agrícolas da JCI foi dese-
nhado pelo arquitecto José Neves de Oliveira, em 1958, para o núcleo de Lameira do 
Real na CA da Boalhosa. Apesar de manter muitos dos temas debatidos nos assen-
tamentos anteriores, a proposta levanta algumas dúvidas quer sobre o modo como 
funcionariam os arruamentos, quer sobre a sua adequação ao quotidiano rural. 
É evidente a referência ao projecto da zona envolvente da ermida de S. Jerónimo, 
objecto do Plano de Urbanização da Encosta da Ajuda, do arquitecto João Guilherme 
Faria da Costa em 1938, e de um Projecto de Ordenamento Paisagístico do arquitecto-
-paisagista Gonçalo Ribeiro Telles em 1956. [•517 a •519]

O debate arquitectónico deste período é rico de referências quer nacionais 
quer internacionais que poderíamos aqui visitar; escolhemos quatro exemplos que, 
cremos, constituem referências pertinentes para questionar os projectos e obras da 
JCI nas colónias agrícolas. Não signifi ca que estas obras tenham constituído referên-
cias para o desenvolvimento dos projectos da JCI, até porque na maioria dos casos 
os projectos em análise são posteriores aos da JCI, mas constituem referentes da 
discussão arquitectónica deste período que convergentemente os arquitectos da JCI 
também debateram, e nalguns aspectos, ainda que não tenham tido dimensão, divul-
gação e visibilidade para serem modelo, exemplo ou referência, foram precursores.

Estes quatro exemplos, a que recorreremos nos próximos subcapítulos, são: os 
pueblos espanhóis construídos pelo INC; a proposta da equipa portuguesa ao Ciam 
X em Dubrovnik; o projecto de Ludovico Quaroni para o borgo La Martella, em Itália 
no âmbito do programa INA-Casa; e as Habitações Económicas desenvolvidas neste 
período pela Federação de Caixas de Previdência. 

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO
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•517.  Fotografia aérea do Bairro do Restelo.

•519.  “Aldeamento do Real”, CA Boalhosa, arq. J. 

Neves de Oliveira JCI, 1958

•518. Projecto de jardins envolventes à capela 

de São Jerónimo, arquitecto-paisagista Gonçalo 

Ribeiro Telles. 1956.
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Em Espanha, no fi nal de 1955, estão já projectados e em parte construídos cerca 
de 75 pueblos, e publicados vários artigos sobre as teorias subjacentes1. Segundo o 
arquitecto João Luís Pinto Machado havia uma grande proximidade entre a JCI e o 
INC, sendo frequentes as visitas de técnicos da JCI às obras do INC em Espanha2 e 
vice-versa.

Uma equipa portuguesa, composta por Viana de Lima e Fernando Távora (dele-

gados do CIAM), Octávio Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias 

(arquitectos estagiários), Alberto Neves (estudante) e Napoleão Amorim (enge-

nheiro civil), apresenta em 1956, no CIAM 10, em Dubrovnik, o trabalho “Habitat 

Rural, Nouvelle Communauté Agricole”3 [•520 a •523]. O trabalho foi desenvolvido 

no seguimento dos estudos do Inquérito à Arquitectura Popular, iniciados em 1955, 

em especial dos trabalhos da equipa de Trás-os-Montes, composta por Arnaldo 

Araújo e Carlos Carvalho Dias e coordenada por Octávio Lixa Filgueiras. O contexto 

de debate que alimenta a proposta foi, entre outros aspectos, despoletado no fi nal da 

década de 1940 por Fernando Távora e Keil do Amaral, que defendiam a necessidade 

da elaboração de um inquérito à arquitectura regional, e será também marcado pela 

actividade académica da Escola Superior de Belas Artes do Porto da década de 1950 

e inícios da década de 1960, como se depreende de alguns trabalhos apresentados a 

Concurso para a Obtenção do Diploma de arquitecto4.

Contrariando o modelo instituído na colonização interna italiana – casais 

dispersos e equipamentos concentrados nos borghi –, Ludovico Quaroni para realojar 

os habitantes dos Sassi de Matera propõe um assentamento concentrado para o 

borgo La Martella. Publicada, entre outras, na revista Casabella-Continuità em 1954, 

1955 e 1959, e na revista Urbanistica em 19555, a obra foi alvo de uma visita de pelo 

menos um dos arquitectos a trabalhar na JCI, José Luís Pinto de Machado. A visita é 

referida num documento de 19646. [•524]

1 HERRERO, Alejandro. “Independencia de circulaciones e trazado de poblados”. Revista Nacional de Arqui-

tectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. N.º 80-81 (1948). 348-357.

Idem. “15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivenda unifamiliar”. Revista Nacional 

de Arquitectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. N.º 168 (1955). 17-28..

2 Segundo o arquitecto José Luiz Pinto Machado em entrevista a 15 de Fevereiro de 2012.

3 LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. In Arqui-

tectura n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). p.21-28.

4 FILGUEIRAS, Octávio Lixa. Urbanismo: um tema rural [CODA]. Porto, ESBAP, 1954. 

 ARAÚJO, Arnaldo. Formas do habitat rural – Norte de Bragança: contribuição para a estrutura da comuni-

dade [CODA]. Porto, ESBAP, 1957. 

 DIAS, José Joaquim. Recuperação de aldeias. Espinhosela. Bragança. [CODA]. Porto, ESBAP, 1963. 

 FERNANDEZ, Sergio. Recuperação de aldeias em Rio de Onor [CODA]. Porto, ESBAP, 1964. 

5 DE CARLO, Giancarlo. “A proposito della Martella”. in Casabella-Continuità, n.º 200, 1954.

QUARONI, Ludovico. “Pianificazione senza urbanisti”. in Casabella-Continuità, n.º 201, 1954. p.33-37. 

ROGERS, Ernesto Nathan. “Il Mezzogiorno, debito degli italiani”. in Casabella Continuità, n.º 231,1959. p.3. 

AYMONINO, Carlo. “Matera: mito e realtà”. in Casabella Continuità, n.º 231,1959. p.9-10. 

PICCINATO, Luigi. “Matera: i Sassi, i nuovi borghi e il piano regolatore”. in Urbanistica, n.º 15-16, 1955. 

p.142-151. 

6 MACHADO, José Luís Pinto. A arquitectura rural e a reorganização fundiária italiana. Lisboa, JCI, 1964. 

p.54-58.

Pueblos espanhóis 
construídos pelo INC

proposta da equipa portuguesa ao 
Ciam X em Dubrovnik

Borgo La Martella – INA-casa

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO
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•520.   “Habitat Rural, Nouvelle Communauté 

Agricole” CIAM X. painel 1.

•521.  “Habitat Rural, Nouvelle Communauté 

Agricole” CIAM X. painel 2.
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•523.   “Habitat Rural, Nouvelle Communauté 

Agricole” CIAM X. painel 4.

•522.   “Habitat Rural, Nouvelle Communauté 

Agricole” CIAM X. painel 3.

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO
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•524.  Planta do conjunto de La Martella. Ludovi-

co Quaroni, UNRRA Casas, 1951.



DO DESENHO DA PAISAGEM AO PROJECTO SITUADO 629

•525.   A duplicação de vias de acesso às parcelas 

dos casais agrícolas nos pueblos do INC. Cañada 

de Agra, Arq. José Luis Fernández del Amo, INC, 

1962. 

[vias de acesso pedonal a amarelo e vias de 

acesso agrícola a verde]. 

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO

•526.  Assentamento da proposta “Habitat 

Rural, Nouvelle Communauté Agricole” CIAM 

X. excerto do painel 2. [vias assinaladas a 

vermelho]
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•527.  Assentamentos projectados no quarto 

momento. Diplicação de acesso às parcelas.

[parcelas dos casais assinaladas a azul e as vias 

de acesso a vermelho].

 “Aldeamento da Videira”, CA Gafanha, Arq. 

Vasco Lobo, JCI, 1957

 Primeira proposta para o assentamento de 

Vascões, Arq. Henrique Albino, JCI, 1954

“Aldeamento do Real”, CA Boalhosa, Arq. J. 

Neves de Oliveira JCI, 1958

 “Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa, Arq. 

António Trigo, JCI, 1956
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Salubridade e separação de acessos à parcela

 Dos projectos para os pueblos espanhóis interessa-nos destacar duas questões. 
A primeira decorre de uma questão higienista, a melhoria das condições de 

salubridade dos assentamentos através da separação das circulações de acesso à 
casa, das circulações de acesso às dependências agrícolas7 [•525 •528]. No caso dos 
assentamentos projectados pela JCI a partir de 1954 todas as parcelas passam a ser 
acedidas por duas vias, ainda que, e ao contrário dos pueblos espanhóis, não exista a 
diferenciação entre vias para pessoas, e vias para carros/animais. [•527]

Esta duplicação dos acessos à parcela, seja através de vias diferenciadas pelo 
programa, ou de vias com duplicação de programa, não deixa também de se refe-
renciar nos assentamentos concentrados decorrentes das acções de colonização de 
iniciativa privada levada a cabo na transição do século XIX para o século XX no Alen-
tejo, como é o caso de Igrejinha ou da Aldeia Nova de S. Bento, e, neste sentido, revela 
também, a esta escala, uma especial atenção à arquitectura popular. [•529 •530]

Na proposta apresentada pela equipa portuguesa no CIAM 10 também há uma 
duplicação de vias de acesso às parcelas, facto que parece decorrer não tanto de 
questões de salubridade, ou de outras razões relativas ao funcionamento da parcela 
– até porque a duplicação não abrange todos os casais –, mas mais de uma vontade 
de vincar a visibilidade do quarto ponto da Carta de Atenas – a circulação –. As vias, 
sem estabelecer uma relação morfológica com as parcelas, constituem um elemento 
independente – ainda que tal como a implantação dos casais, o seu desenho decorra 
da ondulação do terreno –, elemento que é marcadamente destacado do ponto de 
vista da representação gráfi ca. [•526]

Dimensão, forma e carácter das ruas

A relação de forma estabelecida entre casa, parcela e via constitui uma questão 
muito relevante para o entendimento do carácter das vias – desde o arruamento (no 
seu sentido mais territorial) à rua (num sentido mais delimitado e associado a um 
ambiente urbano) – ao longo da sucessão de projectos da JCI.

A segunda questão que nos interessa destacar nos pueblos espanhóis corres-
ponde ao debate sobre “a eliminação das ruas indefi nidas e a sua substituição por 
espaços limitados, com um remate visual e uma relação de altura e largura dentro de 
limites mensuráveis”8, defendendo-se que “a rua recta é apropriada para o trânsito, 
mas não para se estar nem para a apresentar como modelo de arquitectura. Pelo 
contrário, projectemos pracetas, cantos e remates de perspectivas.”9 Este sentido de 
estar indicia desde já um sentido de comunidade que começa a ser debatido.

7 CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urba-

nismo. Colección arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p.136-141.

8 HERRERO, Alejandro. “Independencia de circulaciones e trazado de poblados”. Revista Nacional de Arqui-

tectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. N.º 80-81 (1948). p.354

9 Idem. “15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivenda unifamiliar”. In Revista 

Nacional de Arquitectura. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. N.º 168 (1955)” p.17-28.

•528.  Desenhos de Alejandro Herrero 

em que se indicam diferentes relações 

entre os movimentos de pessoas e 

animais.

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO



632



DO DESENHO DA PAISAGEM AO PROJECTO SITUADO 633

Duplicação de acessos às parcelas nos assenta-

mentos estabelecidos no contexto das acções 

de colonização de iniciativa privada levada a 

cabo na transição do século XIX para o século XX 

no Alentejo. 

[vias de acesso às dependências agrícolas assi-

naladas a verde, vias de acesso às habitações a 

amarelo, e vias com duplicação de programa a 

vermelho.

2.4.2 A INTERDEPENDÊNCIA NO DESENHO DA RUA, DA CASA E DO CONJUNTO

•529.   Igrejinha. Arraiolos. 

•530.  Aldeia Nova de S. Bento. Serpa. Próximo 

da Herdade da Abóbora, propriedade gerida 

pela JCI.
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•533.   Sacramento, Arq. Fernando de Terán, INC, 

1965.

A organização do assentamento a partir das 

ruas [a vermelho] que estruturam a praça em 

“forma de turbina” .

•531.  Primeira proposta para o assentamento de 

Vascões. Arq. Henrique Albino, JCI, 1954

O desenvolvimento curvo das ruas [a vermelho]

•532.   “Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa 

Arq. António Trigo, JCI, 1956. 

•534.  Esquível, Arq. Alejandro de la Sota, INC, 

1952.
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Segundo Miguel Centellas Soler 10, esta questão levou a um dos principais crité-
rios com que foi projectada a maioria dos pueblos – evitar o traçado excessivamente 
rectilíneo das ruas-, e que se traduz genericamente por duas estratégias de desenho: 
interromper a rua com uma parede de fundo, seja ela de um edifício público, de uma 
habitação ou de um muro da parcela; dar um desenvolvimento ligeiramente curvo 
à via. 

A primeira estratégia levou, em vários pueblos ao recurso a uma praça onde 
desembocavam quatro ruas sem continuidade, a que Camilo Sitte chamou de praça 
em “forma de turbina”11. Henrique Albino, na sua proposta para o assentamento de 
Vascões, em 1954, explora também esta estratégia. [•531 •533]

A segunda estratégia – desenho curvo das vias – gerou a organização de vários 
pueblos a partir de estruturas radiais12, entre os quais se destaca Esquível, o pueblo 
sevilhano desenhado em 1952 por Alejandro de la Sota. O projecto de António Trigo 
para o assentamento de Vascões, em 1956, recorre também a esta estratégia, refl ec-
tindo vários temas em comum. [•532 •534]

Em La Martella as ruas são também objecto de refl exão do ponto de vista da 
sua contribuição para o estabelecer de um carácter ou sentido de comunidade que se 
quer transferir do assentamento existente para o novo. As ruas são compostas por 
uma sucessão de espaços de geometria variada, cujo desenho, para além do traçado 
orgânico que acompanha a ondulação do terreno, decorre de um sistema de combi-
nação articulada dos volumes das habitações, um sistema “que parece simples e 
espontâneo, mas que é pelo contrário fruto de um mecanismo tipológico racional 
e sofi sticado, uma «mediação entre espírito de geometria e espírito de delicadeza, 
entre organicidade naturalística e regularidade geométrica»13. 

Se em Figueiras o desenho da rua era ritmado pela presença do espaço agrícola 
da parcela, em alternância com a presença do edifício do casal, nos assentamentos 
projectados neste quarto momento essa presença passa a caracterizar um dos lados 
da via, contrastando com uma maior continuidade e densidade de edifi cação no lado 
oposto, consequência da aproximação entre edifícios geminados ou organização dos 
edifícios em banda.

Para o assentamento de Vascões para além do projecto de urbanização, foi 
posteriormente desenvolvido um projecto de ampliação das dependências agrícolas 
dos casais, não executado, que propunha uma nova conformação da rua através da 
construção de uma banda contínua a encerrar o topo Sul das parcelas. A proposta, 
último desenho, que conhecemos, desenvolvido pela JCI para a conformação de 

10 CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urba-

nismo. Colección arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010. p.124.

11 COLLINS. George,Christiane. Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno.Barcelona, Gustavo 

Gili, 1980.

12 CENTELLAS SOLER, Miguel. Idem. p.135.

13 CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-1987. Milano, Electa, 1989. p.102.

 TERRANOVA, Antonino. “Poesia e método nell’ideologia del quartiere.” In TERRANOVA, Antonino 

[editor]. Ludovico Quaroni: architetture per cinquant'anni. Roma-Reggio Calabria, Gangemi, 1985. p.161.

duas ruas, uma urbana e uma rural
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•535.   Ampliação das instalações dos casais do 

“Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa. 1ª 

fase: Planta de conjunto.Arq. António Trigo, 

1960. 

•537.   Vegaviana. Arq. Jose Luis Fernandez del 

Amo, INC, 1954.

•536. Santo Isidro de Albatera. Arq. Jose Luis Fer-

nandez del Amo, INC, 1953 [p.61] 
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•538.  Ampliação das instalações dos casais 

do “Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa. 

Alçado posterior e Corte GM – 1ª e 2ª fase. Arq. 

António Trigo, 1960.
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•539.   Forno colectivo do núcleo de Vascões – CA 

Boalhosa 

•540.  “Casal-tipo para a região do Barroso” com 

forno assinalado a azul.

•541.   Desenho de uma rua de La Martella. Arq. 

Ludovico Quaroni, UNRRA Casas, 1951.
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espaços públicos dos assentamentos das colónias agrícolas, corresponde à proposta 
mais concentrada, do ponto de vista da imagem do conjunto, e nesse sentido 
é também a que mais se aproxima do carácter dos espaços de rua propostos nos 
pueblos espanhóis do INC. [•535 a •538]

Unidades de vizinhança

A manutenção de um sentido de comunidade é, em La Martella, procurada 
também através da reprodução das unidades de vizinhança existentes, organizando 
conjuntos de habitações em torno de espaços que se desejavam com carácter análogo 
aos existentes e nos quais os fornos a lenha, tal como no antigo assentamento, assi-
nalam os pontos de agregação de comunidades mais pequenas14. [•541]

A opção por fornos individuais ou colectivos constituiu nas colónias agrícolas da 

JCI tema de refl exão – que nos parece envolver questões não só relativas ao sentido 

de comunidade, mas também questões económicas-, variando a decisão ao longo do 

tempo de forma não linear. [•539 •540]

Passagem casa sobre o lote a casa geminada ou em banda

 A opção, na proposta da “Nouvelle Communauté Agricole”, pelas casas gemi-
nadas ou em banda, interessa-nos pelo modo como defi nindo a mínima distância 
entre habitações; sublinha também a noção de comunidade, mantendo o sentido 
de vizinhança presente nos assentamentos existentes na região estudada, sentido 
que eventualmente constitui uma das “características positivas das sociedades 
humanas”15 que a equipa portuguesa defende que se deve respeitar.

– que se evite o espectáculo de inferior expressão arquitectural, absurda 
ocupação do solo e antiquada forma de construção que oferecem os bairros 
de moradias individuais;
Grupo ODAM16

Em todos os projectos desenvolvidos na segunda metade da década de 1950 pela 
JCI, o modelo da casa isolada na parcela – modelo fortemente criticado no Congresso 
Nacional de Arquitectura de 194817 por ser “impraticável” perante a quantidade de 

14 CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-1987. Milano, Electa, 1989. p.102.

15 “c. O respeito pelas características positivas das sociedades humanas, se bem que se admita que, por um 

processo de lenta evolução (“natura non facit saltus”), elas possam alterar-se sensivelmente.” in LIMA, 

Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. in Arquitectura 

n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). p.24.

16 1º Congresso Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do 

Congresso. Lisboa, SNA, 1948. [Edição fac-similada por ocasião do 10º aniversário da OA, 2008]. Mani-

festo do Grupo ODAM. p.14.

17 Idem. p.LXIV.
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•542.  Assentamentos projectados no quarto 

momento com o tipo de associação entre casais 

identificado. 

Edíficios geminados ou em banda assinalados a 

vermelho.

Aldeamento da Videira”, CA Gafanha (Arq. 

Vasco Lobo, JCI, 1957).

 Primeira proposta para o assentamento de 

Vascões (Arq. Henrique Albino, JCI, 1954).

“Aldeamento do Real”, CA Boalhosa, (Arq. J. 

Neves de Oliveira JCI, 1958). 

 “Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa (Arq. 

António Trigo, JCI, 1956).
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•544. Implantação das habitações em banda 

[assinalados a vermelho] na proposta “Habitat 

Rural, Nouvelle Communauté Agricole” CIAM X. 

excerto do painel 2.

•543.  Projecto da habitação na proposta 

“Habitat Rural, Nouvelle Communauté Agrico-

le” CIAM X. excerto do painel 3.
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•546.   Esquema de combinações entre volumes, 

nas ruas de La Martella. Arq. Ludovico Quaroni, 

UNRRA Casas, 1951.

•545.   Maquete de uma rua de La Martella. Arq. 

Ludovico Quaroni, UNRRA Casas, 1951.
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habitações necessárias ao País18, e por poder “socialmente levar ao egoísmo” 19 –, é 
amenizado, sendo substituído pelo de habitações em banda ou geminadas. Um sinal 
de mudança de paradigma, apesar de ainda transparecer a procura de uma expressão 
e dimensão claramente ruralizante. [•542]

Monotonia
 Ainda que no caso contemporâneo seja indispensável reencontrar a 
unidade, “o paraíso perdido da unidade”, tal unidade não deve signifi car 
uniformidade cremos que a posição adoptada no nosso estudo conduzirá à 
variedade necessária, não forçada, mas natural e espontânea.20 
Alfredo Viana de Lima

A quebra da monotonia decorrente da repetição das habitações – que na 
década de 1940 constituía, nos assentamentos da JCI, um problema que o desenho do 
conjunto deveria ter em conta21 –, é, na proposta apresentada pela equipa portuguesa 
ao CIAM X, também um dos temas do projecto. A opção pelo desenho evolutivo 
da casa, abrindo espaço à “colaboração franca e permanente de todos os homens 
nas obras de arquitectura” 22 balizada pela estrutura base das paredes de meação, 
introduz uma possibilidade de variação espontânea sem que a unidade do conjunto 
seja posta em causa. [•543]

Em La Martella, a quebra da monotonia da repetição constitui também um 
tema de projecto, para, como refere Ludovico Quaroni, “reproduzir aquela liberdade 
de movimento que caracterizava os Sassi” 23. A estratégia utilizada corresponde ao 
estabelecer de uma variação de combinações dos volumes da habitação e anexos 
agrícolas, segundo as faces mais extensa ou mais curtas dos volumes. [•545 •546]

Mas se nestes dois exemplos, tal como nos projectos da JCI na década de 1940, 
o problema da monotonia é claramente assumido, nas colónias projectadas pela JCI 
na segunda metade da década de 1950 o problema para além de não ser referido nos 
documentos, não parece ter constituído um tema de desenho, ainda que em Vascões, 
o contraste entre o alçado Norte e o alçado Sul dos edifícios geminados introduza 

18 JACOBETTY, Miguel. in 1º Congresso Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, 

Conclusões e votos do Congresso. Lisboa, SNA, 1948. [Edição fac-similada por ocasião do 10º aniversário 

da OA, 2008]. p.225 e 227. 

 Conclusões das teses apresentadas sobre o tema II (O problema português da habitação). in 1º Congresso 

Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso. Lisboa, 

SNA, 1948. [Edição fac-similada por ocasião do 10º aniversário da OA, 2008]. p.290.

19 LIMA, Alfredo Viana de. in 1º Congresso Nacional de Arquitectura: relatório da Comissão Executiva, Teses, 

Conclusões e votos do Congresso. Lisboa, SNA, 1948. [Edição fac-similada por ocasião do 10º aniversário 

da OA, 2008]. p.217.

20 LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. In Arqui-

tectura n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). p.24.

21 “Procurou-se formar um conjunto agradável com linhas de grandes perspectivas e de molde a que as 

silhuetas das habitações se recortem umas sobre as outras com claros e escuros, evitando, assim, a 

monotonia que se verifica nalguns aglomerados” in JCI. Projecto de colonização dos baldios de Montalegre 

e Boticas: I Parte – freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. p 58-59.

22 LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. Idem. p.24.

23 CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-1987. Milano, Electa, 1989. p.102-103.
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•547.  Alçados do casal projectado para o assen-

tamento da Videira – CA Gafanha. Arq. Henri-

que Taveira Soares, JCI, 1957.

•548.  Alçados do casal projectado para a primei-

ra versão para o assentamento de Vascões – CA 

Boalhosa. Arq. Henrique Albino, JCI, 1954.a azul] 

na proposta “Habitat Rural, Nouvelle Commu-

nauté Agricole” CIAM X. excerto do painel 2.

•549.  A relação entre as habitações [assinalados 

a vermelho] e os anexos agrícolas [assinalados 

a azul]
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uma clara diferenciação entre os dois lados da rua. O tema deixa de ser tratado do 
ponto de vista da implantação para ser tratado ao nível da expressão arquitectónica. 
Na 1ª proposta, de Henrique Albino, para o assentamento de Vascões, e na proposta 
de Henrique Taveira Soares para os casais do assentamento da Videira – Gafanha II 
–, ambos organizados em banda, são visíveis duas estratégias para quebrar a conti-
nuidade dos conjuntos. Em Vascões através de um tratamento plástico das superfí-
cies – variação de materiais, reboco e granito, e do plano em que são colocados –, 
na Videira a banda é composta pela sucessão dos volumes da habitação, telheiro, e 
anexos agrícolas, que integram um conjunto de reentrâncias nos volumes, e cujas 
águas dos telhados variam de direcção.  [•547 •548]

Arquitectura popular e hábitos da comunidade

Tanto a proposta portuguesa apresentada no CIAM 10 como o projecto para 
La Martella refl ectem a atenção que neste período é dada, não só em Portugal, à 
arquitectura popular.

No caso da proposta portuguesa, para além da apologia dos inquéritos prévios24, 
e das questões relativas à localização do assentamento no território, – escolha de um 
ponto equidistante dos assentamentos existentes, permitindo o funcionamento do 
novo assentamento como núcleo central onde se concentram os equipamentos, e que 
poderá ser entendido também como um “core” à escala da região –, cuja correspon-
dência na metodologia da JCI referimos no capítulo anterior, o interesse pela arqui-
tectura popular é também visível pela atenção dada aos assentamentos existentes na 
região – ilustrada através da presença, na grelha de apresentação, de dois exemplos 
– enquanto referências de clusters espontâneos capazes de suportar comunidades 
coesas. É a partir destas referências que são equacionadas as premissas de escolha 
do sítio – um “talvegue com valor agrícola” –, a matriz do assentamento – “Ocupa 
as duas margens de um rio e desenvolve-se ao longo de cada uma, seguindo a ondu-
lação do terreno”25, e a opção pela habitação em banda, evidenciando o valor de um 
conhecimento sem tempo e “o respeito pelas características positivas das sociedades 
humanas, se bem que se admita que, por um processo de lenta evolução (“natura non 
facit saltus”), elas possam alterar-se sensivelmente.” 26 Apesar da proposta considerar 
o modelo em banda dos assentamentos existentes, os estábulos e pocilgas são reti-
rados do volume da habitação, ainda que para um espaço que se inclui na área que, no 
zoning implícito à proposta, corresponderia ao primeiro ponto da Carta de Atenas – a 
habitação –. Distanciá-los mais seria ultrapassar a margem admissível do “processo 
de lenta evolução”27. [•549]

24 “b. A importância de inquéritos muito intensos, sobretudo se se trata de casos muito particulares como 

o presente, princípio que pouco a pouco eliminará os projectos estudados fora das realidades locais e, 

por outro lado, evitará a perigosa tendência para a centralização que se encontra por toda a parte.” in 

LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. in Arqui-

tectura n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). p.24.

25 Idem. Painel 2.

26 Idem. p.24.

27 “c. O respeito pelas características positivas das sociedades humanas, se bem que se admita que, por um 
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•550.   Planta e corte das dependências agrícolas 

em La Martella. Arq. Ludovico Quaroni, UNRRA 

Casas, 1951.
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Os urbanistas que construíram [La Martella] não pensaram em realizar 
o seu sonho de cidade ideal. Perante o problema da construção de um 
organismo que alojasse uma parte dos camponeses deslocados do Sassi 
di Matera, começaram o seu trabalho pelo estudo dos limites reais do 
problema. Antes da recolha de dados entraram em contacto sensível, 
directo, com a cidade, com os Sassi, com os camponeses para os quais 
deveriam construir. Para lá de uma primeira aparência – de um assustador 
e humilhante estado de desequilíbrio no qual os homens são reduzidos à 
condição das bestas com que convivem – e para além da segunda aparência 
– de um mágico equilíbrio no qual apesar das péssimas condições higié-
nicas das habitações, a comunicação humana se mantém a um nível que 
hoje parece defi nitivamente perdido – chegaram a tomar consciência da 
realidade do fenómeno complexo que é feito do bem e do mal tenazmente 
amassado em milénios de existência.
Se tivessem partido de uma investigação objectiva de dados seriam confor-
tados pela resoluta segurança de não haver nada a salvar na comunidade 
doente que se deveria transferir. O conhecimento sensível insinuou a dúvida 
que a transferência signifi cava de qualquer modo violência e que era neces-
sário preservar com infi nita cautela os irreproduzíveis valores da comuni-
dade original. Esta consciência controlou e direccionou toda a sua acção.28

Giancarlo de Carlo

Em La Martella, para além da consideração do carácter comunitário dos espaços 
na construção das premissas de desenho do assentamento, como acima referimos, há 
também um cuidado em compreender os hábitos da população para que a proposta 
não constitua uma ruptura violenta.

O tema da supressão da coabitação entre os animais e a família, tal como na 

proposta portuguesa apresentada no CIAM 10, é também tratado em La Martella, 

ainda que com a subtileza da opção ser amenizada através da consideração, no 

volume dos anexos agrícolas, de “um pequeno espaço para um eventual vigilante, 

em homenagem «ao grande valor que para o camponês de Matera reveste a saúde 

dos animais»29. [•550]

A distância e a autonomia entre o espaço dos animais e a habitação foi alvo de 

diversas propostas nos vários projectos de casais da JCI, com consequências directas 

para o desenho do assentamento.

processo de lenta evolução (“natura non facit saltus”), elas possam alterar-se sensivelmente.” in LIMA, 

Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. in Arquitectura 

n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). p.24.

28 DE CARLO, Giancarlo. “A proposito della Martella”. in Casabella-Continuità, n.º 200, 1954. p. V-VIII.

29 CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-1987. Milano, Electa, 1989. p.102.

 QUARONI, Ludovico. “Matera e La Martella: piani e progetti”. in TERRANOVA, Antonino [editor]. La città 

física. Laterza, Roma-Bari,1981. p.58.
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•551.   A organização do assentamento estru-

turada em três zonas – habitações e anexos 

agrícolas, centro social [assinalado a amarelo] 

e cooperativa agrícola [assinalada a verde] – na 

proposta “Habitat Rural, Nouvelle Communauté 

Agricole” CIAM X. excerto do painel 2.
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Zoning – Equipamentos

Do ponto de vista dos equipamentos a marca mais relevante deste período, e 
em especial da “Nouvelle Communauté Agricole” não será tanto a da introdução 
de novos programas – os “serviços de saúde” e o “centro administrativo” –, mas o 
modo como os referentes comunitários dos assentamentos existentes – o largo da 
igreja, a igreja, o forno do povo, a venda, a eira, a adega, o lagar, a escola, o cemitério, 
são organizados e geridos em conjuntos que conformam espaços públicos capazes 
de representar o procurado sentido de comunidade – o “largo” ou centro cívico e a 
“cooperativa” – [•551]. A apresentação da proposta portuguesa ao CIAM 10 decorre 
também do contexto do tema do CIAM de 1951 – “the core of the city” – ainda que 
já sob o novo enquadramento de debate dos CIAM’s estabelecido a partir de 195330, 
organizado em torno das quatro escalas de associação – Edifícios isolados, Aldeias, 
Cidades e Metrópoles –.

Se no início da década de 1950, nas colónias da JCI se verifi cou uma separação 
clara entre o espaço dos casais dos colonos e o espaço onde se concentravam os equi-
pamentos, originando assentamentos independentes, neste período casais e equipa-
mentos integram o mesmo assentamento numa composição única, mantendo, no 
entanto, total independência de desenho enquanto elementos e espaços autónomos. 
[•552]

Praça

 No conjunto de assentamentos projectados neste quarto momento, ainda 
que seja apenas consequência das suas reduzidas dimensões, e se mantenha um 
sentido de separação, deixa de existir uma distância tão acentuada entre casais dos 
colonos e equipamentos e habitações dos técnicos, participando todos numa mesma 
composição de assentamento. Ainda assim é interessante constatar o facto de que 
os três projectos em que os equipamentos se implantam no centro da composição 
não foram construídos (Videira, primeira versão para Vascões e Lameira do Real), e 
que no único assentamento construído – Vascões – há uma organização do assenta-
mento em duas partes, sendo que os equipamentos são implantados na parte que 
corresponde ao topo da composição (quer do ponto de vista topográfi co quer da sua 
representação gráfi ca). A segunda diferença relativamente à década anterior prende-
-se com a consideração de um espaço claramente de estar no conjunto dos espaços 
públicos do assentamento.

30 “No CIAM IX, em Aix-en-Provence, o Team 10 propõe a substituição do zoning imposto pelas 4 funções 

do urbanismo, por uma uma “abordagem mais fenomenológica inspirada na Valley Section de Patrick 

Geddes: as escalas de associação”. In COSTA, Alexandre Alves; MOTA, Nelson. “Nem neogarretianos 

nem Vencidos da Vida: uma pastoral transmontana”. Revista Monumentos n.º 32. Lisboa, Direcção Geral 

de Edifícios e Monumentos Nacionais, 2011. p.150.
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•552.  Área de Equipamentos nos assentamentos 

projectados no 4o momento. 

Os desenhos evidenciam a presença dos equi-

pamentos e o modo como estes se concentram 

numa área central que preside ao desenho do 

conjunto. [área do centro social a amarelo, dos 

equipamentos de apoio à produção agrícola a 

verde e equipamentos a vermelho].

“Aldeamento da Videira”, CA Gafanha (Arq. 

Vasco Lobo, JCI, 1957).

 Primeira proposta para o assentamento de 

Vascões (Arq. Henrique Albino, JCI, 1954).

 “Aldeamento do Real”, CA Boalhosa, (Arq. J. 

Neves de Oliveira JCI, 1958). 

 “Aldeamento de Vascões” – CA Boalhosa (Arq. 

António Trigo, JCI, 1956).
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Na primeira proposta para o assentamento de Vascões (CA Boalhosa), desen-
volvida pelo arquitecto Henrique Albino, este espaço correspondia ao centro da 
composição, sendo conformado pelas ruas que aí confl uíam em “forma de turbina”31. 
Cercado por ruas, cujas frentes se caracterizavam por uma variedade de aconteci-
mentos – frentes dos casais, dependências agrícolas e topos dos edifícios e parcelas 
–, continha no seu interior dois edifícios singulares cuja função não está identifi cada. 

Esta praça constitui um caso singular e único no conjunto de projectos desenvol-
vidos para os assentamentos das colónias agrícolas da JCI pela naturalidade que o seu 
desenho expressa, ao se compor apenas a partir da estrutura global do assentamento 
sem que seja introduzido um eixo de hierarquização ou orientação espacial específi ca 
sobre os equipamentos. [•552]

Nas restantes propostas desenvolvidas ao longo da década de 1950 o espaço 
de praça surge sempre associado a uma composição axial simétrica com a capela a 
presidir ao conjunto, no ponto mais elevado.

Na proposta para o assentamento de Videira a praça é organizada num espaço 
isolado das vias e delimitado por vegetação. Antecede o adro onde é implantada 
a capela e constitui o elemento de maior dimensão e preponderância no conjunto 
revelando algum excesso relativamente à dimensão global do assentamento. [•552]

No assentamento de Vascões a praça integra uma sucessão de espaços que 
presidem à composição global do assentamento: “praceta” que estabelece a transição 
entre os casais e o “Centro Social”32, “arruamento central”, praça, adro da capela. 
Funciona também como espaço de chegada ao assentamento, pelo que partilha parte 
do seu espaço com uma via. O espaço é defi nido por pavimentos, arbustos e árvores, 
para além dos muros de delimitação das parcelas da escola e casa da professora. 
Não tendo sido construída a capela e o posto médico, e voltando-se a escola e casa 
da professora para a praceta a Sul, a praça foi remetida para uma condição periférica 
que comprometeu a sua vivência.

O projecto para o assentamento de Lameira do Real, na CA da Boalhosa, 
propunha também um conjunto de espaços organizados em torno de um eixo 
central de simetria. Na parte inferior e a ligar pedonalmente as cotas das duas vias é 
desenhada “uma grande zona de verdura na qual foi localizado um pequeno parque 
infantil”.. Na cota superior, mais do que um adro em torno da capela, o espaço é dese-
nhado como praça rematada na cota mais elevada pela capela. Defi nida pelos limites 
das parcelas dos casais e por arborização, mas aberta sobre a paisagem, a praça, à 
semelhança da construída em Vascões adquire também um sentido de miradouro que 
permite não só ler a estrutura do assentamento como a sua relação com a topografi a 
e orientação relativa a elementos notáveis da paisagem.

31 COLLINS, George y Christiane. Camillo Sitte y el nascimiento del urbanismo moderno.Barcelona, Gustavo 

Gili, 1980.

32 TRIGO, António. Colónia Agrícola da Boalhosa: urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 1959. p.2.
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 Procurando responder também em simultâneo a uma ideia de zoning, como 
se identifi ca claramente na estrutura do assentamento pela presença independente 
de cada uma das quatro funções propostas na Carta de Atenas – habitar, trabalhar, 
cultivar o corpo e o espírito e circular, a proposta apresentada ao CIAM 10 é sincopada 

no modo como persegue o sentido de comunidade.

Na zona das habitações o sentido de comunidade é explorado a partir da 
proposta de um sistema fl exível que permite não só “uma grande variedade de tipos 
adaptáveis a vários agregados familiares, mas também o possível crescimento da 
habitação através pequenos trabalhos de construção […]”33 que “[…] permite uma 
colaboração franca e permanente de todos os homens nas obras de arquitectura e de 
urbanismo, colaboração que lhes dá o direito de dizer a minha casa, a minha aldeia”. 34

O centro cívico, que reúne a “venda”, o forno do povo, o centro administrativo, 
os serviços de saúde e a igreja, materializa o espaço de cultivo do corpo e do espírito 
e ocupa o centro do conjunto, ainda que a igreja seja destacada num ponto de cota 
mais elevada, “fora do centro”, como é afi rmado no texto de apresentação35. 

A escolha de localização do centro cívico no ponto central do assentamento, 
correspondendo aos terrenos mais férteis junto do leito do rio, seria uma opção 
impossível de sustentar no âmbito das colónias da JCI, onde a questão da aptidão 
dos solos é sempre preponderante relativamente a qualquer outro argumento.

A escola é colocada num lugar de transição entre o centro cívico e o espaço de 
trabalho. O espaço de trabalho é representado pela cooperativa – pocilgas, está-
bulos, hangar, adega, lagar, silos, celeiros, eira –, que marca também “a saída para 
os campos”. [•551]

As vias, como já referimos acima, procuram mais marcar o sentido conceptual 
da proposta ao evidenciar o ponto da Carta de Atenas relativo à circulação, do que 
constituir um espaço que estabeleça continuidades e explore também o sentido de 
comunidade.

Em La Martella há também a opção clara de centralizar os equipamentos e edifí-
cios de serviços, e de localizar esse centro no ponto topográfi co mais referenciável 
do assentamento, que, no caso, corresponde ao ponto mais elevado do conjunto. 
[•553 •554]

33 LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. In Arqui-

tectura n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). Painel 2.

34 Idem.p.24.

35 “A praça serve de ponto de contacto entre as duas margens, mantendo a igreja fora do centro e a coope-

rativa na saída para os campos.” in Idem, ibidem.

•553.  Perspectiva do centro social e 

comercial de La Martella e fotografia 

da maquete do conjunto. Ludovico 

Quaroni, UNRRA Casas, 1951.

•554.  La Martella. Maquete.
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Sistema de abastecimento de água, electricidade e saneamento 

 Será relevante sublinhar o facto de, na proposta portuguesa apresentada no 
CIAM 10, não serem referidos bebedouros, fontenários e lavadouros, elementos que 
representam por excelência espaços de encontro da comunidade, mas igualmente 
poderiam signifi car a ausência de um sistema de abastecimento de água. Sobre a exis-
tência de sistemas de abastecimento de água, saneamento e electrifi cação a proposta 
é omissa, aspecto que pode signifi car talvez que a sua presença seria indiscutível, 
dado que desenham as instalações sanitárias da casa e afi rmam que “o equipamento 
sanitário e a supressão da coabitação com o gado, constituem novas soluções relati-
vamente às pobres habitações existentes”36. Os sistemas de abastecimento de água, 
saneamento e electrifi cação das aldeias constituem preocupações deste período na 
JCI, e são temas tratados por Sergio Fernandez, José Joaquim Dias e Octávio Lixa 
Filgueiras nos seus CODA37, salientando o quanto eram ainda inexistentes no espaço 
rural e as difi culdades da sua implementação.

Nas colónias agrícolas da JCI, do ponto de vista das infra-estruturas não há, de 
uma forma global, uma vontade de introduzir nos novos assentamentos condições 
diferentes daquelas que se verifi cavam nas regiões onde estes se implantavam. 

A optimização das infra-estruturas de abastecimento de água e electricidade, 
enquanto argumento do debate sobre a opção por um povoamento disperso ou 
concentrado, apesar de pontualmente referido38, não parece ter condicionado as 
decisões. Nos assentamentos dispersos o abastecimento de água era feito através 
de poços individuais ou que serviam conjuntos de casais, e nos assentamentos 
concentrados através de fontenários. A excepção ocorre apenas nos assentamentos 
de maior dimensão da CA do Barroso, nos centros sociais e na CA da Boalhosa, cons-
truída neste quarto momento, onde o abastecimento é domiciliário e existe também 
uma rede de combate a incêndios [•557]. 

Neste quarto momento, em 1955, são desenvolvidos projectos de abastecimento 
de água para o Centro Social das Faias39 e para o núcleo das Figueiras40.

36 LIMA, Alfredo Viana; TÁVORA, Fernando; FILGUEIRAS, Octávio Lixa. “X Congresso CIAM”[1956]. In Arqui-

tectura n.º 64 (Jan.-Fev. 1959). Painel 3.

37 FILGUEIRAS, Octávio Lixa. Urbanismo: um tema rural [CODA]. Porto, ESBAP, 1954. 

 ARAÚJO, Arnaldo. Formas do habitat rural – Norte de Bragança: contribuição para a estrutura da comuni-

dade [CODA]. Porto, ESBAP, 1957. 

 DIAS, José Joaquim. Recuperação de aldeias. Espinhosela. Bragança. [CODA]. Porto, ESBAP, 1963. 

 FERNANDEZ, Sergio. Recuperação de aldeias em Rio de Onor [CODA]. Porto, ESBAP, 1964.

38 “No que respeita à possível distribuição de energia eléctrica, pensando nas iguais necessidades dos 

proprietários vizinhos, não encontramos grande desvantagem no estabelecimento do povoamento 

disperso. Relativamente ao abastecimento de água potável, já as condições mudam se acaso ela for 

possível, unicamente, a grandes profundidades. Neste caso a abertura de furos profundos não é viável 

para cada casal e têm-se de resolver o problema pela instalação de fontes colectivas.” In CAMPELLO, 

António Roquette. Projecto de colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo de ordenamento 

paisagístico e ruralização dos núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. p.31.

39 JCI. Herdade de Pegões (Centro Social das Faias). Abastecimento de água. Lisboa, JCI, 1955. 

40 JCI. Herdade de Pegões. Folha das Figueiras. Abastecimento de água. Lisboa, JCI, 1955. 

•555.   “Centro Social da Gafanha. Dis-

tribuição de água.” JCI, 1956. 

•556.   Distribuição eléctrica na CA 

Gafanha, JCI, 1956.
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•557.  Projecto de abastecimento de água. CA 

Boalhosa. 1957.
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Do ponto de vista das redes de electricidade, de um modo global, a infra-estru-
turação das colónias agrícolas foi realizada aquando da infra-estruturação da região 
onde se implantam. Existindo casos em que a infra-estruturação do assentamento 
ainda foi projectada pela JCI, como é o caso da CA da Gafanha41 em 1956 [•556], e 
casos como o da CA do Alvão em que são os próprios colonos, em 1959, “a pensar na 
electrifi cação do seu núcleo, adquirindo por conta própria o respectivo material”42.

41 JCI. Instalação de distribuição de energia eléctrica na Colónia Agrícola da Gafanha da Nazaré em Aveiro. 

Lisboa, JCI, 1956.

42 OLIVEIRA, José António Carvalho. Colónia Agrícola do Alvão: relatório do assistente técnico. 1956. 1959. 

Lisboa, JCI, 1959. p.6.
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Assentamento de Vascões na CA da 
Boalhosa

O conjunto de terrenos do núcleo de 
Vascões estrutura-se a partir da estrada 
Vascões – Concessão1, entre as estradas 
nacionais EN303 e EN301, e cujo traçado, 
tal como o da cortina fl orestal de abrigo 
do núcleo, coincide sensivelmente com a 
linha de festo da montanha Norte-Sul que 
delimita o concelho de Paredes de Coura.
No essencial, a aldeia de Vascões foi 
projectada e construída entre 1956 e 1957. 
É constituída por 30 casas geminadas e 
respectivas dependências agrícolas, escola, 
casa do professor, forno e edifício da assis-
tência. A aldeia, do tipo concentrado, 
ocupa, com a cortina fl orestal de abrigo, 
cerca de 7,6 hectares. 
Apesar de se localizar próxima da estrada 
Vascões – Concessão, a aldeia tem uma 
estrutura completamente independente 
desta, apoiando-se num caminho exis-
tente. [•516 •561] Está implantada entre 
os 580 e os 600 metros de altitude, numa 
encosta voltada a Su-sudoeste2, entre 

1 JCI. Núcleo da Boalhosa. Estrada de Vascões – 

concessão. Lisboa, JCI, 1948.

2 “Aproveitando o declive acidentado do 

terreno na ordem dos 8%, voltámos toda 

a zona de permanência virada para o vale e 

consequentemente para Sul.” in MACHADO, 

José Luís Pinto. Casal tipo na Colónia Agrícola 

•559.  Vista do eixo central de composição do 

assentamento a partir da praça do centro social. 

É vísivel ao alinhamento com o ponto mais 

elevado das montanhas envolventes, o monte 

do Corno de Bico, cerca de 5,5 quilómetros a Sul.

•558.  “Carta elucidativa da posição e distância 

dos aglomerados mais próximos da zona a co-

lonizar, em relação ao aldeamento.”. Núcleo de 

Vascões da CA da Boalhosa, 1956

•560. “Colónia Agrícola da Boalhosa. Aldeamen-

to” Projecto de urbanização.
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dois ligeiros vales. O seu conjunto, de 
grande coesão formal, é composto por 
duas partes estruturadas a partir de um 
mesmo eixo central. Este eixo de compo-
sição tem um desvio de cerca de 30 graus 
relativamente ao eixo Norte-Sul, não só 
seguindo a direcção da inclinação natural 
do terreno, como também alinhando-se 
com o ponto mais elevado da montanha 
envolvente, o Corno de Bico, a 883 metros 
de altura e 5,5 quilómetros de distância3 
[•559]. Do ponto de vista da escolha do 
sítio e apropriação topográfi ca o projecto 
recoloca as premissas de implantação dos 

da Boalhosa: memória descritiva e justifica-

tiva: medição dos trabalhos, orçamento, peças 

desenhadas. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

3 Parece-nos importante referir que esta apro-

priação sensível do território se pode justificar 

pela presença física e observação cuidada dos 

projectistas no lugar, segundo o arquitecto 

José Luiz Pinto Machado, em entrevista a 15 

de Fevereiro de 2012, aquando do desenvolvi-

mento do Projecto do aldeamento de Vascões, 

esteve vários dias acampado no local, em 

tendas do exército, com o arquitecto António 

Trigo.

assentamentos da CA do Barroso. [•558]
A parte Nordeste, e mais elevada, é orga-
nizada em torno da “praceta do Centro 
Social”4, e nela se localizam os edifícios 
da Escola e Casa do Professor, e a Capela 
e Posto médico (não construídos). A 
Capela presidiria ao conjunto, no ponto 
mais elevado, e constituiria o remate do 
eixo central de composição. Nesta parte 
do conjunto, não só este eixo é legível na 
vivência dos espaços, pela sequência dos 
espaços da Capela, praceta e arruamento 
central, como também é legível a relação 
do eixo com os elementos da paisagem a 
grande distância. 
A chegada à aldeia é feita de Nordeste para 
Sudoeste, através de um arruamento que 
liga a estrada de acesso à praceta, e cujo 
traçado, tangente ao lado Noroeste desta, é 
autónomo, e de alguma forma perturbador, 
relativamente ao sistema de simetria que os 
restantes elementos procuram estabelecer. 
A praceta funciona não só como espaço de 
chegada à aldeia, mas também, pelo modo 

4 TRIGO, António. Colónia Agrícola da Boalhosa: 

urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 1959. p.2.

como afunila, como espaço de transição 
para o conjunto das casas a Sudoeste. A 
escola e a casa do Professor, implantadas 
uma de cada lado do arruamento central, 
acentuam esta noção de passagem. Apesar 
da sua localização junto da praceta, quer a 
escola quer a casa do professor, voltando-se 
afi rmadamente para Sudoeste, negligen-
ciam a sua participação no desenho desta. 
A parte Sudoeste, onde se localizam as 30 
casas geminadas é desenhada em forma 
de leque. No espaço de transição entre 
as duas geometrias há uma duplicação 
de arruamentos, o arruamento periférico 
que distribui para os quatro arruamentos 
de acesso às casas, em arco, e o primeiro 
desses arruamentos. Com essa duplicação 
é formado um espaço arborizado, rasgado 
ainda pelo eixo central de composição, 
que com a forma como a escola e da casa 
do professor para ele se orientam, ganha 
alguma importância enquanto espaço de 
socialização.
A estrutura dos arruamentos é sensível à 
presença de um caminho pré-existente, 

•561.  “Estrada Eira-Aldeamento” 
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•562. Rua no assentamento de Vascões da CA 

da Boalhosa, marcada pela forte presença dos 

planos dos telhados

dando-lhe continuidade5. No cruzamento 
deste com a estrada que estrutura toda 

5 No projecto inicial da aldeia, em 1956, exis-

tiam apenas 3 arruamentos curvos, sendo a 

continuidade do caminho existente garantida, 

nos dois sentidos, no arruamento mais a 

Sudoeste, em 1959, o projecto de urbanização 

da aldeia considera um quarto arruamento 

curvo que remata o conjunto a Sudoeste, 

e para o qual é desviada a continuidade do 

caminho existente na sua chegada a Sudeste, 

enquanto a Oeste este passa a ser a continui-

dade do arruamento periférico. Este caminho, 

sendo a ligação mais curta entre a aldeia e 

o armazém e eira, adquiriu tal importância, 

que foi transformado em estrada, em 1960. 

No projecto de construção desta estrada 

aparecem já desenhados os arranques para 

Sul dos caminhos para o açude e para a 

lameira. MACHADO, José Luís Pinto. Casal 

tipo na Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa: medição dos traba-

lhos, orçamento, peças desenhadas. Lisboa, 

JCI, 1956; TRIGO, António. Colónia Agrícola 

da Boalhosa: urbanização: projecto. Lisboa, 

JCI,1959; OLIVEIRA, A. Costa. Colónia agrícola 

da Boalhosa: projecto de construção da estrada 

da Eira. Lisboa, JCI, 1960.

a colónia agrícola está implantado o 
armazém, casa do guarda e escritório.
As casas, geminadas, são organizadas em 
três anéis concêntricos com três, cinco 
e sete edifícios cada. A implantação dos 
edifícios acompanha a curvatura da rua 
de acesso a Nordeste, afastando-se desta 
cerca de oito metros, num lote de cerca de 
38 metros de profundidade. Apesar de ser 
muito expressiva nos desenhos, a simetria 
axial do conjunto não é particularmente 
legível na vivência das ruas, onde a conti-
nuidade dos grandes planos das cober-
turas das casas acentua a curvatura da rua, 
adquirindo uma presença muito forte.
Vários aspectos da organização do lote 
concorrem para que as ruas apresentem 
uma dualidade de carácter, mais urbano a 
Nordeste e mais rural a sudoeste: o edifício 
está implantado a cerca de oito metros do 
topo superior, conformando um espaço 
plano; a diferença de cota entre os dois 
topos do lote, que em média é de três 
metros, é vencida quer no interior da casa, 
quer, especialmente, no espaço a Sudoeste, 
ao longo dos seus 21 metros de extensão; a 
estrutura da cobertura da casa, a Nordeste 

afi rma-se com um grande plano inclinado 
que apenas revela o piso térreo, e a Sudo-
este permite enfatizar o plano vertical da 
fachada revelando os dois pisos. 
Do lado Sudoeste a leitura da sucessão 
dos planos inclinados das coberturas, em 
oposição à inclinação natural do terreno, e 
o remate dos lotes com um muro de pedra 
de um metro de altura introduz alguma 
urbanidade no conjunto. Do lado Nordeste, 
o vazio do logradouro, mais elevado que a 
rua, e cujo limite é materializado por uma 
vala salienta a ruralidade do espaço.
Apesar do conjunto ser desenhado pelo 
arquitecto António Trigo e os casais pelo 
arquitecto José Luiz Pinto Machado, há uma 
simbiose perfeita entre as duas escalas, 
compreendendo-se que os projectos 
tenham sido desenvolvidos com grande 
proximidade e partilha de premissas. Inte-
ressa aliás sublinhar que ambos visitaram 
juntos o sítio, tendo, segundo o arquitecto 
José Luiz Pinto Machado, acampado no 
local, em tendas do exército, para melhor se 
inteirarem das suas condições e qualidades, 
facto que explica igualmente a implantação 
geográfi ca atenta e cuidada do conjunto.
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2.4.3 
O projecto situado com expressão moderna

No quarto momento que circunscrevemos no processo de construção das 
colónias agrícolas da JCI, apesar de apenas terem sido construídos casais agrícolas 
no núcleo de Vascões da CA da Boalhosa, foram desenvolvidos mais três projectos 
de casais, dois para a mesma colónia agrícola, e um outro para o assentamento da 
Videira na segunda parte da CA da Gafanha. No que respeita aos equipamentos, são 
projectados todos os equipamentos da CA da Boalhosa – escola, casa da professora, 
armazém / escritório / casa do guarda, forno e estábulo colectivo, capela e miradouro 
(os dois últimos não construídos) –, nas restantes colónias são projectados e cons-
truídos os cemitérios – CA do Barroso e Pegões – , estábulos e postos zootécnicos 
decorrentes da reorientação da produção das colónias – CA da Gafanha, CA de Pegões 
e CA da Boalhosa –, adega cooperativa e cooperativa de consumo na CA de Pegões e 
edifícios polivalentes de ensino e actividades sociais nos núcleos menores da CA do 
Barroso.

O projecto situado com expressão moderna 
Os projectos desenvolvidos para os casais agrícolas da CA da Boalhosa retomam 

a atenção às referências espaciais da habitação popular da região que colocam em 
diálogo com as premissas modernas que começaram a ser discutidas no seio da JCI 
no momento anterior. Neste sentido, antecipam e acompanham o debate arquitec-
tónico, em Portugal suscitado pelo Inquérito à Arquitectura Popular, em torno das 
qualidades da arquitectura vernácula, e aproximam-se dos projectos desenvolvidos 
pouco tempo depois para as Habitações Económicas da Federação de Caixas de 
Previdência.

os casais
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[…] Keil do Amaral organiza em 56 o Inquérito à Arquitectura Regional, 
com um duplo objectivo: por um lado, fazer o levantamento da nossa arqui-
tectura popular e, por outro lado, demonstrar, através dele, a falsidade da 
pretensa arquitectura nacional que o regime propalava e queria prolongar 
através de clichés que os arquitectos rejeitavam cada vez mais. Creio poder 
dizer que o Inquérito, sobretudo para os que nele participaram e mais tarde 
para outros, após a sua publicação, terá contribuído para um certo afasta-
mento relativo a formas estereotipadas do Movimento Moderno que circu-
lava entre nós.1 Nuno Teotónio Pereira

Para além de constituir uma leitura interpretativa da casa e hábitos quotidianos 
dos agricultores da região próxima, o desenho da casa é desenvolvido em relação 
estrita com as condições topográfi cas do sítio e com o desenho do assentamento, 
abandonando a ideia de um projecto tipo para a região. No mesmo sentido, em 1957, 
no âmbito das HE-FCP, Nuno Teotónio apresenta aos Serviços Técnicos das HE, um 
conjunto de preocupações sobre a problemática dos projectos tipo2. Segundo Maria 
Tavares, o arquitecto justifi cava que “o problema principal [estava] em encontrar 
uma solução que se [ajustasse] às necessidades e ao carácter de cada povo e região. 
[Considerando que] nem em regiões de certa unidade geográfi ca e cultural [bastaria] 
um único projecto-tipo mas uma quantidade deles”. Defendia que existiriam sempre 
“exemplos difi cilmente previsíveis” – condições geográfi cas dos terrenos, modo de 
vida dos habitantes, sua categoria socio-económica, composição do agregado fami-
liar, etc. – e que refl ectiam a especifi cidade de cada caso que invalidavam a operati-
vidade de um projecto-tipo3. 

É neste quarto momento que, na JCI, o modelo das casas isoladas é substituído 
por casas em banda ou casas geminadas, no mesmo sentido das opções defendidas 
pelo arquitecto Nuno Teotónio Pereira no âmbito das HE-FCP.

A primeira proposta de casal desenvolvida para o núcleo de Vascões da CA da 
Boalhosa foi projectada pelo arquitecto Henrique Albino em 19544. Constitui o único 
projecto em que os casais, organizados em banda, e o assentamento são desenhados 
pelo mesmo arquitecto. [•565 •568]

Para resolver e tirar partido da inclinação natural do terreno a proposta é estru-
turada a partir da justaposição de dois volumes implantados com uma diferença de 
cota de cerca de 70 centímetros. O volume a Norte ou Nordeste (o assentamento é 
desenhado com bandas dispostas em duas direcções) possui dois pisos – instalações 
agrícolas no piso térreo e palheiro e quartos no piso superior –, enquanto o volume a 
Sul ou Sudoeste integra a “cozinha-jantar”, WC e quarto num único piso. O ritmo do 

1 PEREIRA, Nuno Teotónio. “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, In Escritos. 1947-1996, 

selecção. Porto, FAUP publicações, 1996. p. 259.

2 TAVARES, Maria Fernanda Gaspar. «Habitações Económicas» Federação de Caixas de Previdência. Arquitec-

tura e Modos de Actuação no Exercício do Projecto. Porto, FAUP, 2015. [Tese de Doutoramento em Arqui-

tectura]. p.200.

3 Idem. p.201.

4 ALBINO, Henrique. Casal da Boalhosa. Vol. a: Memória descritiva e justificativa, medição de trabalhos, orça-

mento, peças desenhadas. Vol. b: Projecto da casa tipo. Lisboa, JCI, 1954.
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alçado mais elevado é marcado pela presença dos silos, um volume saliente que se 
destaca quer pela sua verticalidade quer pela diferenciação do material – alvenaria 
de granito –. A unidade de cada casal é marcada, no alçado oposto, pela presença das 
chaminés que rasgam a cobertura de telha do volume inferior. 

Como já referimos no subcapítulo anterior, o tratamento plástico das superfí-
cies é diversifi cado através da exploração das texturas dos materiais disponíveis na 
região – granito, reboco e madeira – cuja aplicação é diferenciada em vários planos 
ou volumes salientes. Deste modo, apesar da continuidade do edifício, organizado em 
banda, é tratado quer o tema da monotonia, quer da identifi cação da individualidade 
de cada casal.

Do ponto de vista da composição volumétrica e da expressão arquitectónica 
o projecto aproxima-se do Bairro Económico na Chamusca, projectado pelos arqui-
tectos Bartolomeu Costa Cabral e Vasco Croft em 1959 [•566], assim como do Bairro 
da Companhia da Fiação em Torres Novas, projectado em 1964 pelo arquitecto Victor 
Figueiredo [•567].

O casal é organizado em torno do alpendre e da “cozinha-jantar”, dois espaços 
com funcionamentos potencialmente autónomos, que estruturam cada um dos 
programas do edifício – dependências agrícolas e habitação –, mas que gozam de 
uma relação muito estreita. Deste ponto de vista a proposta revela a atenção aos 
hábitos da comunidade, reaproximando o estábulo da habitação, e evidenciando a 
presença do alpendre (espaço que na região é conhecido como telheiro) como espaço 
central do quotidiano familiar.

O edifício é implantado na cota mais baixa da parcela, estabelecendo dois 
espaços, ambos com acesso independente por cada uma das ruas – um espaço pouco 
profundo de transição entre a rua e a “cozinha-jantar”, que serviria apenas como 
espaço de representação, e aquele de maior dimensão, relacionado directamente 
com o telheiro, a que podemos chamar de pátio de trabalho –. É no pátio de trabalho 
que reside um dos problemas da proposta, o espaço é rematado na sua cota mais 
elevada, junto da rua, pela nitreira e pocilgas, facto que não só revela incompre-
ensão ou distracção relativamente ao funcionamento destes espaços como levanta 
problemas de proximidade com o casal implantado no lado oposto da rua, e inclusive 
com a própria salubridade da rua (supostamente a nitreira deveria estar a uma cota 
inferior relativamente à pocilga, e esta em relação à habitação, de modo a garantir o 
funcionamento por gravidade dos sistemas de esgoto). [•563] 

Dois anos depois, em 1956, com a nova localização do assentamento, inte-
gralmente na freguesia de Vascões, é desenvolvido um novo projecto quer para o 
conjunto quer para os casais. José Luiz Pinto Machado é o arquitecto que assina o 
projecto dos casais. A proposta, apesar de agora organizada em edifícios geminados, 
decorre claramente do projecto de Henrique Albino, revelando, no entanto, quer um 
aparente maior conhecimento do funcionamento da vida agrícola, quer uma maior 
capacidade de sistematização e economia no desenho dos espaços. [•569 a •574 e 
•98 – volume I]

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA
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•563.  Corte pelas parcelas da primeira propos-
ta para o assentamento do Núcleo de Vascões 
na CA da Boalhosa. arquitecto Henrique 
Albino, 1954

•564.  Corte pelas parcelas do assentamento 
construído no Núcleo de Vascões na CA da Bo-
alhosaArq. José Luiz Pinto Machado, JCI, 1956. 
Corte pelas parcelas
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Quer no que respeita à habitação, quer ao total do edifício, o projecto reduz 
drasticamente a sua área bruta – 145 m2 (o primeiro casal construído na CA do Barroso 
tem 233 m2 e o último casal projectado, para a CA da Gafanha, 170 m2) aproximando-
-se dos primeiros casais projectados para a CA de Milagres e Sabugal. 

Tal como na proposta anterior, perante um terreno inclinado, o projecto procura 
minimizar a necessidade de terraplenagens, adaptando os edifícios ao declive do 
terreno. Todos os casais do assentamento possuem sensivelmente a mesma orien-
tação solar, garantindo a exposição da habitação a Sul e voltando as dependências 
agrícolas para Norte e Este ou Oeste. Este aspecto constitui uma das premissas do 
projecto mais destacadas na memória descritiva, e tem consequências directas na 
organização interna e volumetria da proposta.

Aproveitando o declive acidentado do terreno na ordem dos 8%, voltámos 
toda a zona de permanência virada para o vale e consequentemente para 
Sul. Além de uma óptima exposição ao sol – factor térmico – os colonos 
têm desde o interior da construção a vantagem de vigiarem os seus terrenos 
anexos, assim como as pocilgas, etc..5 José Luiz Pinto Machado

A habitação é organizada a partir de um volume vertical de dois pisos, voltado 
a Sul – de forma a garantir o aquecimento dos espaços e a visibilidade para o logra-
douro e terrenos agrícolas do vale –. A questão térmica é ainda sustentada pelo facto 
de as dependências agrícolas envolverem o volume da habitação a Norte e nos seus 
topos.

Ainda que “isolados” 6 em cotas diferentes, os dois programas estruturam-se 
num volume único que não revela exteriormente a sua dicotomia. A cobertura é 
descentrada de forma a possibilitar um único piso a Norte, implantado a uma cota 
ligeiramente superior aos dois pisos a Sul. A diferenciação dos dois alçados, que, 
tal como referimos no subcapítulo anterior, coincide também com a duplicidade de 
carácter das ruas, é sublinhada pela diferenciação dos materiais. A escolha é feita de 
modo a garantir o melhor funcionamento e durabilidade dos materiais, reduzindo 
a necessidade de manutenção – alvenaria de granito a Norte, Este e Oeste, grande 
plano de cobertura de telha voltado a Norte, alvenaria de granito rebocada a Sul –.

O interior do edifício é estruturado a partir do alpendre, que relativamente 
à proposta do arquitecto Henrique Albino adquire não só maior área e clareza na 
sua forma (pela supressão dos silos), como uma maior efi cácia enquanto espaço 
de distribuição, quer das dependências agrícolas, quer dos espaços da habitação. À 
semelhança da linguagem utilizada no exterior, de composição do volume a partir da 
individualização de cada elemento e plano, cuja leitura é sublinhada pela utilização 
de diferentes materiais e texturas, a entrada na habitação e espaço de circulação 
vertical é marcado pela presença de uma parede de alvenaria de granito, completa-
mente solta, em torno da qual se desenvolve a caixa de escadas. É nos topos deste 

5 MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na Colónia Agrícola da Boalhosa: memória descritiva e justificativa: 

medição dos trabalhos, orçamento, peças desenhadas. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

6 Idem. p.1.

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA
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espaço que se encontram as duas portas da habitação – a porta directa para o exte-
rior e a porta para o alpendre –. A porta para o alpendre é colocada num patamar 
intermédio, permitindo que a partir deste se possa desde logo optar por subir para os 
quartos ou descer para a cozinha e terceiro quarto. Sendo todo o interior desenhado 
de modo a reduzir ao mínimo as áreas de circulação em detrimento de uma maior 
área dos espaços habitáveis, a presença desta parede solta permite dar uma maior 
amplitude ao espaço da cozinha estabelecendo relações visuais directas quer com o 
vão do alpendre, quer com o piso superior.

A parcela é organizada no sentido contrário à proposta de Henrique Albino. O 
alpendre, que permite o acesso à habitação e serve directamente o estábulo e celeiro, 
abre-se para um espaço de menor dimensão, onde se localiza o espigueiro. Desta 
forma, no ponto onde o edifício se aproxima da rua o pátio serve essencialmente 
para a gestão da armazenagem de produtos e arrumo dos carros. No espaço de maior 
dimensão a Sul do edifício, numa faixa lateral, localizam-se as pocilgas e nitreira, 
permitindo que o espaço em frente da habitação fi que liberto. A profundidade deste 
logradouro – utilizado como horta, jardim e produção de pequenos animais –, assim 
como o seu remate junto da via – uma vala preenchida com vegetação – permite o 
afastamento necessário para garantir a limpeza e salubridade da rua. [•564]

Entre estes dois projectos depreende-se uma continuidade de pensamento, uma 
partilha das premissas que referimos no início deste subcapítulo. No projecto do casal 
desenvolvido em 1958 para o núcleo de Lameira do Real, também na CA da Boalhosa, 
projectado pelo arquitecto José Neves de Oliveira, apesar da proposta decorrer dos 
projectos anteriores, não revela a mesma coerência global. A composição parece 
decorrer de uma colagem de formas e de uma utilização epidérmica dos materiais 
que a torna rígida. Cada um dos espaços, quer agrícolas, quer da habitação, torna-se 
estanque, não estabelecendo relações relevantes com os restantes. A própria orga-
nização do programa levanta algumas reservas, o celeiro, a título de exemplo, passa 
a ter acesso apenas pelo interior da habitação. A implantação dos edifícios revela 
também uma maior preocupação com o desenho da rua do que com o funciona-
mento dos casais. Os edifícios implantam-se de forma equidistante da rua quer seja 
a Nordeste ou a Sudoeste desta, não permitindo compreender qual o princípio de 
organização da parcela.

Os equipamentos do núcleo de Vascões da CA da Boalhosa [•577 a •587], na sua 
maioria projectados pelo arquitecto António Trigo, seguem as mesmas premissas dos 
casais, explorando soluções que, para além de articularem a utilização de materiais 
da região com um vocabulário moderno, de revelarem uma leitura atenta dos disposi-
tivos espaciais existentes na arquitectura da região, procuram através da sua escala e 
expressão arquitectónica uma resposta adequada não só ao meio rural, como à escala 
reduzida do assentamento. 

os equipamentos
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O acesso ao coro e campanário é feito através de uma escada exterior, 
segundo o sistema adoptado nas antigas igrejas da região. Evita-se, assim, 
a torre sineira, que, além de ser uma construção dispendiosa, se não harmo-
niza com as modestas dimensões deste templo.7 António Trigo [•587]

Neste sentido, são vários os edifícios que se aproximam das experiências 
desenvolvidas pelo arquitecto Trindade Chagas, no momento anterior, para os equi-
pamentos da CA do Barroso – escola de Creande, Escritórios e Pousada, etc. –. No 
conjunto de equipamentos construídos destaca-se o projecto da escola primária, quer 
pela utilização da cobertura em “tijolo armado e impermeabilizada com diatomite”, 
quer pelo facto dos vãos da sala de aula serem rasgados até ao pavimento, permi-
tindo uma relação visual franca com o exterior, solução que até então, nas escolas da 
JCI, apenas tinha sido adoptada por Eugénio Correia na escola primária do conjunto 
de Santo Isidro. [•577 a •579]

7 TRIGO, António. Capela para o Centro de Colonização da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1960. p.1.
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2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA

•565.  Primeira proposta para o Casal do Núcleo 

de Vascões na CA da Boalhosa. arquitecto Hen-

rique Albino, 1954. 



672



DO DESENHO DA PAISAGEM AO PROJECTO SITUADO 673

•568.  Primeira proposta para o Casal do Núcleo 

de Vascões na CA da Boalhosa. arquitecto Hen-

rique Albino, 1954. Cortes.

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA

•566.  Bairro Económico na Chamusca, arqui-

tectos Bartolomeu Costa Cabral e Vasco Croft, 

1959. Fotografia.

•567.  Bairro da Companhia da Fiação em Torres 

Novas, arquitecto Victor Figueiredo, 1964.

fiacaoMaria461rec.jpg
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Os casais foram desenhados em 1956 pelo 
arquitecto José Luiz Pinto Machado. 
Cada edifício, de 22 metros de largura e 8,65 
metros de profundidade, é constituído por 
duas casas geminadas. O programa do casal 
compreende 3 quartos, uma cozinha e uma 
retrete, e as dependências agrícolas: celeiro, 
estábulo, palheiro, espigueiro, pocilgas e 
nitreira. À excepção das pocilgas, nitreira 
e espigueiro que constituem volumes autó-
nomos da casa, o projecto integra todos os 
espaços num volume único, não revelando 
exteriormente o seu programa agrícola.
O volume é estruturado de forma a descen-
trar a cobertura, fi cando com 2 pisos a 
Sudoeste e um piso a Nordeste. Os espaços 
da habitação estão organizados nos 2 
pisos, de forma a voltarem-se todos para 
Sudoeste, dois quartos no piso superior, e 
cozinha, um quarto e retrete no piso térreo. 
Esta opção é justifi cada tanto pela questão 
térmica como pela possibilidade de vigia dos 

terrenos do vale1. As dependências agrícolas 
envolvem este volume vertical a Nordeste, 
com o celeiro, e no topo do edifício, com o 
estábulo no piso térreo e o palheiro no piso 
superior (com acesso de carga pelo exte-
rior), funcionado como protecção térmica 
aos espaços de permanência. O isolamento 
entre a zona de trabalho e a zona de perma-
nência é também sublinhado pelo desnível 
existente no piso térreo. O alpendre, um 
espaço quadrado aberto a Nordeste, cuja 
parte superior é ocupada pelo espigueiro, 
funciona como entrada, permitindo o 
acesso quer ao celeiro e estábulo quer à 
casa. A entrada na casa é feita através de 
um patamar intermédio das escadas, um 
espaço com pé direito duplo, que apesar de 

1 MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória descri-

tiva e justificativa: medição dos trabalhos, orça-

mento, peças desenhadas. Lisboa, JCI, 1956. p.1.

garantir a sua função de antecâmara, tem 
uma relação muito aberta com a cozinha, 
permitindo que esta e o alpendre possam 
estabelecer alguma comunicação. Quer 
o modo de funcionamento do alpendre, 
quer o modo como foi introduzida a 
caixa de escadas garantiram a redução ao 
mínimo das zonas de circulação, aspecto 
que é também espacialmente trabalhado 
na forma como a escada é desenhada em 
torno de uma parede central, fi cando o 
lanço que liga o patamar intermédio à 
cozinha a pertencer ao espaço desta.
A parede da cozinha que faz meação com 
o casal geminado é desenhada com a 
chaminé da lareira e com uma bancada de 
lavagem de louça.

A construção dos edifícios é em alvenaria 
de pedra e alvenaria de tijolo. A cobertura é 
de telha tipo “campos” sobre estrutura de 
madeira.

Casal do núcleo de Vascões 
da CA da Boalhosa
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•569.  “Habitações geminadas em dois pisos pro-

jectadas para a Colónia Agrícola da Boalhosa.”

•570. Colonos a trabalhar no espaço a Norte do 

Casal.

As paredes exteriores laterais são em 
alvenaria de pedra “rusticada” e os panos 
frontais tem um rodapé de pedra e são rebo-
cados e pintados. As paredes interiores da 
habitação em tijolo são rebocadas. As caixi-
lharias são em madeira de pinho pintada a 
óleo. Os pavimentos são de soalho assente 
em vigamento de pinho no piso superior 
e de betonilha no piso térreo, à excepção 
do alpendre em lajedo, e a instalação sani-
tária em mosaico. Os tectos são forrados a 
madeira com tábuas “arrincoadas”.2

Em 1960 foi desenvolvido pelos arquitectos 
António Trigo e José Luiz Pinto Machado um 
projecto para ampliação dos casais3, que 
não foi executado.
O programa previa a construção de estábulo 

2 Idem. p.2.

3 TRIGO, António; MACHADO, José Luís Pinto. 

Centro de Colonização da Boalhosa: ampliação 

das instalações dos casais 1ª e 2ª fase. Lisboa, 

JCI, 1960.

para nove animais, silo, alpendre, gali-
nheiro com parque, abrigo para coelheiras 
e cobertura de nitreira existente.
Perante o confronto com a pequena 
dimensão do lote, o projecto propõe a 
construção de um corpo contínuo ao longo 
do limite com o caminho a Sul, no qual se 
localizam os alpendres, em comunicação 
directa com o caminho, as nitreiras e os 
estábulos, e na cobertura destes a eira. 
Os galinheiros são propostos junto das 
pocilgas, ao longo dos muros de meação 
dos lotes, assim como os silos no lado 
oposto. As coelheiras localizariam-se sob 
as escadas. Numa segunda fase poderia ser 
construído um palheiro no piso superior.
O edifício seria construído com uma estru-
tura de pilares e vigas de betão, sendo 
as paredes de pedra. A cobertura seria 
de betão sobre “uma combinação de 
elementos cerâmicos e vigas “Precomate”. 4

4 Idem. p.2.
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•571.  Projecto do Casal da CA Boalhosa, arq. 

José Luiz Pinto Machado, JCI, 1956. Plantas e 

alçados.

Para uma leitura mais clara do desenho, o pro-

jecto está por nós redesenhado no I volume 

[•98]
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•572.  Projecto do Casal da CA Boalhosa, arq. 

José Luiz Pinto Machado, JCI, 1956. Cortes. Para 

uma leitura mais clara do desenho, o projecto 

está por nós redesenhado no I volume [•98]

•573. Projecto do Casal da CA Boalhosa, arq. José 

Luiz Pinto Machado, JCI, 1956. Pocilga, nitreira 

e fossa.
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•574. Projecto de ampliação dos casais. Planta, 

cortes 1a fase e  cortes 2a fase.
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•575. Casal do Núcleo da Lameira do Real, CA da 

Boalhosa. Corte e plantas

Casal do Núcleo da Lameira do Real, 
CA da Boalhosa
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•576. Casal do Núcleo da Lameira do Real, CA da 

Boalhosa. Alçados
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Escola Primária

O projecto da Escola Primária da Boalhosa foi 

desenvolvido, supostamente1, pelo arquitecto 

António Trigo em 1957.

Implantado junto à “praceta do Centro Social”, 

a Norte dos casais, o edifício, de piso único, 

é composto por dois volumes articulados em 

“L”, com coberturas ligeiramente inclinadas. 

O volume a Oeste, com 11,60 por 8,50 metros 

acolhe a sala de aula, vestiário e pequena arreca-

dação de material. O volume a Norte, com 11,80 

por 5,20 metros acolhe o recreio coberto e as 

instalações sanitárias para a professora, rapazes 

e raparigas.

A sala de aula está voltada para Sudeste, 

abrindo-se para o exterior através de amplas 

portas de correr e protegendo-se da acção 

directa do sol e da chuva através de um sistema 

de palas. A ventilação transversal é garantida por 

um conjunto de três janelas elevadas na parede 

oposta, a Noroeste.

1 Apesar da referência bibliográfica atribuída 

pela Biblioteca da Secretaria Geral do Minis-

tério da Agricultura ao documento indicar 

o arquitecto António Trigo como autor, 

não encontramos no documento nenhuma 

referência que o comprove. TRIGO, António. 

Boalhosa: escola primária: Memória descritiva e 

justificativa: projecto. Lisboa, JCI, 1957.

O recreio coberto é aberto a Sudoeste e prote-

gido dos ventos do quadrante Norte. É através 

do recreio coberto que se faz o acesso ao espaço 

do vestiário, e através deste à sala de aula. As 

instalações sanitárias estão localizadas no ponto 

mais afastado da sala de aula, acessíveis através 

do recreio coberto.

O conjunto em “L” volta-se para Sul, conformado 

o recinto do recreio, um dos poucos espaços da 

colónia que foi terraplanado.

As paredes exteriores são de perpianho, no 

volume do recreio coberto com a pedra à vista 

e no volume da sala de aula rebocadas. A cober-

tura é de tijolo armado e impermeabilizada com 

“diatomite”.2 O pavimento da sala de aula é em 

tacos de pinho, e os restantes em betonilha 

esquartelada. As caixilharias dos vãos interiores 

e exteriores são de madeira de pinho pintada a 

tinta de óleo.

2 Idem. p.2. •577.  Escola Primária da Boalhosa. Projecto.
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•579.  Escola Primária da Boalhosa. Planta.

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA

•578. Escola Primária da Boalhosa. Fotografia.
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A casa foi construída com um conjunto de 
alterações, nos vãos exteriores, relativa-
mente ao projecto inicial. Na sala estava 
projectado um grande vão com duas 
portas de correr, e foram construídas uma 
porta e uma janela, nos quartos estavam 
projectadas para além das portas de aceso 
às varandas, vãos horizontais rasgando 
toda a frente dos quartos, foram constru-
ídas janelas isoladas. O vão da cozinha foi 
construído com uma dimensão superior ao 
projectado. 
O espaço da entrada, inicialmente desco-
berto, foi posteriormente coberto, sendo o 
armário do corredor do piso superior subs-
tituído por uma arrecadação com um vão 
aberto a Norte.
O relatório de 1961, do assistente técnico, 
refere que as portas foram modifi cadas, 
passando a abrir para o exterior, levando 
interiormente um batente forrado a 
macacaúba.3

3 MOURA, Joaquim Barreto; JÚNIOR, João 

Carvalho. Colónia Agrícola da Boalhosa. 

Relatório de 1960. Assistência Técnica e obras 

realizadas. Lisboa, JCI, 1961. p.21.

Casa para a professora

O projecto da casa para a professora foi 
desenvolvido pelo arquitecto José Luiz 
Pinto Machado em 19571.
O edifício está organizado num volume 
único com dois pisos. O volume, com 
11,15 metros de largura e 6,85 metros de 
profundidade, com telhado de duas águas, 
é composto também por um volume em 
consola, no piso superior, voltado a Sul, e 
por um volume vertical, correspondente à 
caixa de escadas, a Norte.
O piso térreo é constituído pela sala de 
estar e comer, cozinha e “páteo” para 
lavagem de roupa a Sul, “quarto da criada” 
a Este e quarto de banho, escadas, dispensa 
e entrada a Norte. O piso superior é cons-
tituído por três quartos a Sul, com acesso 
à varanda coberta, e quarto de banho a 
Norte.
A memória descritiva do projecto expressa 
3 premissas fundamentais, a orientação 
solar, a organização lógica e funcional e a 
economia e “ínfi ma redução de toda a cons-
trução”. Neste sentido, os quartos, sala e 
cozinha são voltados a Sul. “Esta exposição 
permitirá uma temperatura agradável no 
Inverno, enquanto no Verão os raios solares 
serão desviados pela varanda em consola 
que favorecerá na parte da fachada, uma 
zona de sombra.”2

As paredes exteriores são de perpianho, 
no piso inferior e parte do piso superior 
voltado a Este, com a pedra à vista, e na 
generalidade do piso superior, rebocadas. 
A cobertura é de telha assente sobre estru-
tura de madeira. Os pavimentos são de 
taco de madeira, à excepção da cozinha 
e quartos de banho que são em mosaico 
hidráulico, e das varandas e terraços em 
betonilha esquartelada. As caixilharias dos 
vãos interiores e exteriores são de madeira 
de pinho pintada a tinta de óleo. As janelas 
são protegidas por estores de ripas de 
madeira.

1 MACHADO, José Luís Pinto. Uma habitação 

para a professora da Colónia Agrícola da 

Boalhosa: considerações gerais: partido adop-

tado: memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1957.

2 Idem. p.1.

•581. Fogão da sala comum. projecto.

•582. Casa da Professora. Projecto

•580. Casa para a Professora em 2002. Vistas de 

Sudoeste e de Noroeste.
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Forno

O forno comunitário foi projectado pelo 
arquitecto António Trigo em 1959, e cons-
truído no mesmo ano1.
O edifício, que não aparece localizado em 
nenhuma das plantas do conjunto, está 
implantado no topo Noroeste do assenta-
mento, em terrenos agrícolas, a cerca de 
15 metros da estrada da eira. Ao contrário 
do que é desenhado no projecto2, o edifício 
está implantado numa zona plana. É 
formado por dois volumes rectangulares, 
de cobertura ligeiramente inclinada, cujo 
eixo transversal é paralelo ao do casal mais 
próximo. O volume de maior dimensão 
(3,85 por 7,60 metros) corresponde ao 
espaço de entrada e espaço de preparação, 
o volume menor (4,80 por 2,50 metros) 
corresponde ao espaço dos dois fornos. A 
chaminé desenvolve-se na ligação entre os 
dois volumes. 
As paredes exteriores são de “perpianho da 
região”, à excepção dos panos de parede 
sob os vãos, que são de tijolo rebocado.

1 “Está já em curso a construção de 1 forno que 

tinha sido prevista no programa de trabalhos 

a realizar no ano de 1957.” In FOLQUE, Nuno 

Alberto Pereira Basto; CORDEIRO, Manuel 

Lopes. Colónia Agrícola da Boalhosa: aspectos 

da sua valorização. Lisboa, JCI,1959. p.25.

2 TRIGO, António. Colónia Agrícola da Boalhosa: 

Fornos Colectivos. Lisboa, JCI, 1959.

Os fornos com um diâmetro de 1,40 metros 
são constituídos por uma abóboda de tijolo 
refractário.
A cobertura é constituída por uma laje 
aligeirada de tijolo e impermeabilizada 
superiormente. O tecto interior tem o 
tijolo à vista. O pavimento é em betonilha. 
As paredes são rebocadas até à altura do 
peitoril das janelas. No interior do espaço 
de preparação, em cada topo existe uma 
prateleira de betão armado, com apoios 
intermédios de tijolo.
Os caixilhos são de ferro. •583. Fornos colectivos. Projecto

•584. Forno em 2002.
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O edifício dos armazéns, garagem e casa do 
guarda terá sido projectado e construído 
entre 1956 e 1957, pois o plano de trabalhos 
a realizar no ano de 1956 refere a existência 
de “um barracão” e necessidade de cons-
trução de uma “Casa para a Assistência e 
um pequeno armazém para acondicionar 
máquinas e material de lavoura”1, e em 1957 
o arquitecto José Neves de Oliveira projecta 
a sua ampliação, referindo na memória 
descritiva “a construção existente”2. 
O edifício está implantado no cruzamento 
da estrada Vascões-Concessão e estrada da 
Eira, com o seu eixo longitudinal orientado 
no sentido Norte-Sul. A eira, um espaço 
com cerca de 40 por 60 metros, está locali-
zada a Sul do edifício.
O programa organiza-se num volume 
rectangular, de um único piso, com 

1 CARVALHO JÚNIOR, João. Relatório da acti-

vidade desenvolvida na colónia agrícola da 

Boalhosa (Núcleo de Vascões) no ano de 1955 e 

plano dos trabalhos a realizar no ano de 1956. 

Lisboa, JCI, 1956. p.42.

2 Apesar do documento datar de 1958, a 

memória descritiva está assinada em 27 

de Setembro de 1957. OLIVEIRA, J. Neves. 

Ampliação do edifício dos armazéns da Colónia 

Agrícola da Boalhosa, para instalação dos escri-

tórios: memória descritiva. Lisboa, JCI, 1958. 

p.1.

cobertura em telha “Marselha” de duas 
águas, com 29,5 metros de largura, inicial-
mente apenas 24,8 metros e 9,05 metros de 
profundidade. 
A casa do guarda, no topo Norte é 
composta por um quarto, instalações sani-
tárias e cozinha com espaço para refeições. 
O armazém, com 95 metros quadrados 
ocupa o centro do edifício, e a garagem o 
topo Sul. 
O armazém é acedido por um portão a 
Poente e iluminado por um conjunto de 
janelas horizontais junto da cobertura na 
parede voltada a nascente. A garagem é 
acedida por dois portões, um a Poente e um a 
Nascente, e iluminada, antes da ampliação, 
através de duas janelas na parede do topo 
Sul do edifício. A ampliação para instalação 
dos escritórios foi feita neste topo, e integra 
a sala do escritório, quarto de dormir3 e 
instalações sanitárias. A sala do escritório 
é marcada pela presença de uma pequena 
lareira, cuja chaminé assume uma presença 
forte no alçado voltado a Sul.
As paredes são de “perpianho de granito 
com juntas tomadas a branco”, e nas zonas 
em que há vãos são rebocadas e caiadas. As 

3 “O pequeno quarto existente neste escritório 

foi previsto para uma possível e acidental 

necessidade de quaisquer funcionários ali ter 

de pernoitar.” In Idem p.1.

paredes interiores são de alvenaria de tijolo.
Os pavimentos da casa do guarda e escri-
tório são em taco de pinho, à excepção das 
instalações sanitárias em mosaico hidráu-
lico. Os pavimentos do armazém e garagem 
são em betonilha esquartelada.
A cobertura é feita em telha tipo “Marselha” 
assente sobre estrutura de madeira. 
Os tectos dos espaços do escritório são 
“formados por uma esteira de betão, devi-
damente rebocada e caiada”4.
No relatório de 1960 é referido que dadas 
as grandes velocidades dos ventos que 
sopram na região tornou-se necessário 
fazer a protecção dos telhados nas partes 
do edifício que não estavam forradas. Para 
tal, “[...] aramaram-se em primeiro lugar 
as telhas do escritório e da casa do guarda, 
assentando-se em seguida chapa lusalite 
sob a vara.”5 
O relatório de 1966 refere que foi cons-
truída nesse ano uma pocilga nas traseiras 
do edifício.6

4 Idemp.3.

5 MOURA, Joaquim Barreto; JÚNIOR, João 

Carvalho. Colónia Agrícola da Boalhosa. Rela-

tório de 1960. Assistência Técnica e obras reali-

zadas. Lisboa, JCI, 1961. p.26.

6 Idem. Colónia Agrícola da Boalhosa. d: Rela-

tório de 1966. Lisboa, JCI, 1967. p.71.

Edifício dos armazéns, garagem, casa 
do guarda e escritório.

•585. Edifício dos armazéns, garagem, casa do 

guarda e escritório. Projecto
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Miradouro 

O miradouro da CA da Boalhosa, não cons-
truído, foi projectado pelo arquitecto José 
Neves de Oliveira em 1958.

Este miradouro localiza-se numa 
elevação de terreno bastante acentuada, 
fi ca situado junto da estrada nacional, 
podendo daí observar todo o aldeamento 
de Vascões e os terrenos circundantes, 
disfrutando-se uma paisagem de rara 
beleza.1

 José Neves de Oliveira

1 OLIVEIRA, J. Neves. Miradouro para a Colónia 

Agrícola da Boalhosa: memória descritiva e 

justificativa. Lisboa, JCI, 1958. •586.  CA da Boalhosa. Miradouro. Projecto.
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Capela

A capela do Núcleo de Vascões da CA da 
Boalhosa foi projectada em 1961 pelo arqui-
tecto António Trigo.

•587.  Capela do Núcleo de Vascões da CA da 

Boalhosa. Projecto

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA
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A expressão de cada arquitecto
No casal projectado para o assentamento da Videira, na segunda parte da CA da 

Gafanha, e nos restantes equipamentos projectados neste quarto momento – adega 
cooperativa, cooperativas de consumo e instalações pecuárias colectivas da CA de 
Pegões, cemitérios da CA de Pegões e CA do Barroso, capela da CA do Alvão, edifícios 
polivalentes para a CA do Barroso, armazéns para a CA da Gafanha, etc. – observa-
-se uma grande diversidade de expressões arquitectónicas que nos parecem decorrer 
exclusivamente da convicção de cada arquitecto.

A proposta do arquitecto Henrique Taveira Soares para os casais do assenta-
mento da Videira, um dos arquitectos a trabalhar na JCI desde 1947 – e com maior 
idade8 –, revela ainda uma postura bastante conservadora no que respeita à expressão 
arquitectónica do edifício, aproximando-se, no seu vocabulário, dos primeiros casais 
construídos na CA de Pegões. Ainda que organizados em banda, os edifícios não 
deixam de constituir uma interpretação da casa popular da região, que como vimos 
no primeiro momento apresenta na sua frente uma estrutura tripartida – habitação, 
portão do “telheiro” e dependências agrícolas –. É igualmente interessante observar a 
postura moderna na organização interior da habitação, todos os dispositivos técnicos 
– instalações sanitárias, cozinha, forno, armários e espaço de distribuição – concen-
tram-se num volume central em torno do qual se organizam os espaços de perma-
nência – quartos e “cozinha e mesa”. [•589] 

O arquitecto José Neves de Oliveira desenvolveu um conjunto alargado de 
projectos de equipamentos com programas muito diferenciados – o edifício das 
cooperativas de consumo em 1957 [•590] e a transformação das pocilgas em insta-
lações pecuárias em 1958 [•592], ambos na CA de Pegões, o miradouro para a CA da 
Boalhosa, no mesmo ano [•586], o cemitério para a CA de Pegões e os galinheiros 
e anexos para as casas das professoras da CA da Gafanha, em 1959, e a capela da 
CA do Alvão em 1967, entre outros –. À excepção do edifício das cooperativas, cujo 
desenho foi claramente infl uenciado pelos restantes edifícios do conjunto de Santo 
Isidro e pela proposta do arquitecto Celestino de Castro para o mesmo equipamento 
no Centro Social das Faias – e que se destaca pela presença de uma galeria, execu-
tada com abóbadas de tijolo ao cutelo, ao longo de toda a extensão do edifício – , os 
restantes projectos são reveladores das preferências do arquitecto no que respeita 
ao vocabulário e expressão arquitectónica. De uma forma global são projectos que 
exploram de modo rebuscado diversos materiais e formas resultando em propostas 
algo excessivas relativamente aos seus propósitos programáticos e de escala – ques-
tões de que o projecto para os galinheiros e anexos das casas das professoras da CA 
da Gafanha constituem um bom exemplo [•588]. 

8 Henrique Taveira Soares nasceu em 1906.

Henrique Taveira Soares

José Neves de Oliveira

•588.  Galinheiros e anexos das casas 

das professoras da CA da Gafanha. 

Alçados. arq. José Neves de Oliveira, 

1959
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Dos projectos do arquitecto Vasco Lobo desenvolvidos na JCI para as colónias 
agrícolas conhecemos apenas a proposta para o assentamento da Videira e o esbo-
ceto do arranjo urbanístico da zona de Pegões, a que já nos referimos nos subcapítulos 
anteriores, e os projectos para a adega cooperativa de Pegões, cujo primeiro esboceto 
constituiu o objecto do seu Concurso para Obtenção do Diploma de arquitecto apre-
sentado em 1957 na Escola Superior de Belas Artes do Porto9. O ante-projecto da 
adega da cooperativa agrícola de Santo Isidro de Pegões foi apresentado em 1958, o 
projecto terminado em 195910 e em 1960 desenvolvido o projecto de ampliação. Em 
1961 o conjunto foi alvo de um projecto de arranjo de enquadramento elaborado pelo 
engenheiro agrónomo e arquitecto Paisagista António Roquette Campello11. [•597 a 
•603]

Relativamente à sua concepção geral, no aspecto de edifi cações, consta 
esta adega dum grande corpo onde se realizam todas as operações, ligadas 
à vinifi cação, propriamente dita, e dum conjunto de anexos formando um 
segundo corpo onde têm lugar o aproveitamento de sub-produtos, de que o 
fabrico de aguardente é o motivo principal. Trata-se, de facto, de dois edifí-
cios claramente distintos por razões de estrutura, volume de construção, 
equipamento-base (ânforas, depósitos) e laboração, ainda que frontal-
mente ligados segundo os seus eixos principais. 12 Vasco Lobo

Relativamente aos restantes edifícios construídos pela JCI nas colónias agrícolas, 
o projecto da adega distingue-se pela clara separação entre os elementos estruturais, 
rigorosamente modulados, e os panos de preenchimento e por todo um conjunto de 
premissas que são claramente identifi cadas e enumeradas pelo autor:

A solução dada ao primeiro corpo responde ao que foram os nossos propó-
sitos gerais:
– Exprimir directamente a disciplina de funções, traduzindo-a na maior 
simplicidade de formas (cor dada pelo próprio material, dimensão medida 
pelas exigências de trabalho, iluminação concordante com as necessidades 
locais).
– Identifi car estruturas e vedações no edifício e no equipamento-base.
– Somar circulações e zonas de laboração para obter (com aproximação de 
serviços) um máximo espaço de trabalho, manobra e circulação.
– Não sujeitar a escolha de materiais ao seu preço de custo, em prejuízo da 
sua efi cácia e de maiores encargos de conservação.13 Vasco Lobo

9 LOBO, Vasco. Uma adega cooperativa para a colónia agrícola de Pegões da JCI. Porto, ESBAP, 1954. 

[CODA].

10 LOBO, Vasco; GARCIA, Valdemiro José. Projecto duma adega para a cooperativa agrícola de Santo Isidro de 

Pegões. 3B. Lisboa, JCI, 1958. 

11 CAMPELLO, António Roquette. Arranjo de enquadramento do edifício da Adega Cooperativa de Santo 

Isidro de Pegões. Lisboa, JCI, 1961.

12 LOBO, Vasco. Ante-projecto duma adega para a Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões. Lisboa, JCI, 

1958. p.1.

13 Idem, ibidem.

Vasco Lobo
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Projecto de casal tipo 
para o assentamento da Videira - 
segunda fase da CA da Gafanha

arq. Henrique Taveira Soares, 1958
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•589.  Habitação em banda na Gafanha – arq. 

Henrique Taveira Soares
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696

Cooperativas consumo 

Dos dois edifícios projectados para as 
cooperativas, em 1957, pelo arquitecto J. 
Neves de Oliveira, apenas um foi construído.

A localização deste conjunto está 
prevista a meio da Avenida que dá acesso 
à Igreja de Santo Isidro em Pegões Velhos, 
numa praça aí existente de conformidade 
com o arranjo urbanístico do local.

Devido à forma semi-circular da 
referida praça, todo o conjunto acompanha 
este movimento semi-circular e desenvolve-
-se num único piso térreo, comportando 
a zona de lojas propriamente dita, com os 
seus locais de venda, os respectivos arma-
zéns e instalações sanitárias. Agregadas a 
este conjunto de lojas confi nantes com as 
avenidas laterais que dão acesso à praça 
existem duas habitações em cada um dos 
corpos que se destinam aos futuros encarre-
gados de cada bloco de lojas, a respectivas 
famílias. 

Estas habitações compõem-se das 
seguintes peças: pequeno terraço para 
lavagem de roupa, sala comum, 2 quartos, 
recanto para cozinhar e casa de banho com: 
duche, sanitas e pequeno lavatório. 

A todo o comprimento do corpo das 
lojas existe uma galeria pública coberta, 
que se destina a dar uma certa protecção 
aos locais de venda e montras de expo-
sição permitindo também que o público se 
desloque de uma a outra loja sempre devi-
damente abrigado. 

No que diz respeito ao interior das 
lojas elas são divididas entre si por tabiques 
de tijolo, prevendo-se a possibilidade de um 
aumento ou redução da área útil de cada 
uma conforme convenha no momento, 
ou até aumentar ou reduzir o número das 
massas. 

Nas paredes e pavimentos prevê-se o 
revestimento de mosaico hidráulico.1

 A cooperativa, com sede em Pegões 
Velhos e área de acção abrangendo a 
freguesia de Santo Isidro de Pegões, possui, 
além da secção de compra e venda de 
produtos – base da sua actividade – as 
secções de vitivinicultura, lacticínios, gados, 
máquinas de rega. Em 1959, a cooperativa 
adjudicou a construção de uma adega 
com a capacidade total de 5 600 pipas, 
pela importância de 3 223 604$00. A Junta 
Nacional do Vinho subsidiou com 20$ a 
construção e compra do terreno, tendo a 
cooperativa recorrido, para levar a efeito o 
empreendimento, a um empréstimo conce-
dido ao abrigo da Lei de Melhoramentos 
Agrícolas.2

1 OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola de Pegões. 

Projecto de edifícios para cooperativas. Lisboa, 

JCI, 1957. p.1.

2 JCI. Relatório das actividades da JCI 1959. JCI, 

Lisboa, 1959. p.90.

O projecto da adega cooperativa foi termi-

nado em 1959 pelo arquitecto Vasco Lobo3, 
a construção foi iniciada no mesmo ano4. 
Para o núcleo de Pegões Velhos, “[...] a 
meio da Avenida que dá acesso à Igreja de 
Santo Isidro [...], numa praça aí existente de 
conformidade com o arranjo urbanístico do 
local”5, foram projectado pelo arquitecto 
José Neves de Oliveira dois edifícios para 
cooperativas 6, cujo programa incluía para 
além de várias lojas, respectivos arma-
zéns e instalações sanitárias, “[...] duas 
habitações em cada um dos corpos que se 
destinam aos futuros encarregados de cada 
bloco de lojas, a respectivas famílias.”7 No 
mesmo ano foi lançado o concurso para um 
dos edifícios, cuja base de licitação era de 
493.000$008. Apenas foi construído esse 
edifício.

3 LOBO, Vasco; GARCIA, Valdemiro José. 

Projecto duma adega para a cooperativa agrí-

cola de Santo Isidro de Pegões. 3B. Lisboa, JCI, 

1959. 

4 JCI. Op. cit. p.81.

5 OLIVEIRA, J. Neves. p. cit. p.1.

6 Idem, ibidem. 

7 Idem, ibidem. 

8 JCI. Colónia Agrícola de Pegões: edifício n.º 

2 das cooperativas: programa de concurso e 

caderno de encargos. Lisboa, JCI, 1957. 
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•590.  Edifício das cooperativas. Estado actual. 

Fotografia.

•591. Edifícios das cooperativas. Planta e alçados
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•592.  “Adaptação das pocilgas a posto zootécni-

co”. Perspectiva e planta
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Capela da CA do Alvão

O projecto da capela de Santo Isidro foi 
desenvolvido pelo arquitecto J. Neves 
Oliveira em 1967.
O edifício está implantado em terrenos 
do núcleo II, a Norte da Estrada Nacional, 
no ponto mais alto de um afl oramento 
rochoso, a 909 metros de altitude. Segundo 
a Memória descritiva do projecto, no local 
escolhido já se realizava uma festa em 
honra do Patrono da Lavoura1.
A capela abriga os elementos mínimos 
necessários para as celebrações religiosas, 
considerando que o público assistirá exte-
riormente. A sua colocação elevada sobre 
a rocha resolve o problema de visão do 
público.

1 OLIVEIRA, J. Neves. Capela a erigir no Centro 

de Colonização do Alvão: memória descritiva e 

justificativa. Lisboa, JCI, 1967. p.1.

O edifício é constituído por uma sala octo-
gonal onde se localiza o altar, um pequeno 
espaço para arrumos e paramentação do 
sacerdote e um pequeno sanitário. No exte-
rior existe ainda um coberto de entrada ao 
qual se acede por uma pequena escadaria.
As paredes exteriores são de pedra, com 
alguns panos rebocados. As paredes inte-
riores são de alvenaria de tijolo. A cober-
tura, de duas águas, é em telha “Lusa” 
assente sobre uma estrutura de madeira.

•593. Capela da CA do Alvão. Perspectiva e 

planta
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Cemitério da CA de Pegões

Para além das considerações sobre o cemi-
tério elaboradas pelo arquitecto Vasco 
Lobo no “Esboceto do arranjo urbanístico 
da zona de Pegões” 1, em 1959 foi elabo-
rado pelo arquitecto José Neves de Oliveira 
um projecto para um Cemitério na Colónia 
Agrícola de Pegões2. O documento não 
identifi ca o lugar onde seria implantado, 
e os desenhos não correspondem ao cemi-
tério que veio a ser construído.

1 LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanís-

tico da zona de Pegões – memória descritiva. 

Lisboa, JCI, 1959. p.10 e 11.

2 OLIVEIRA, J. Neves de. Colónia Agrícola de 

Pegões. Projecto do cemitério. Lisboa, JCI, 1959. 

O cemitério da Colónia Agrícola de Pegões, 
um recinto com cerca de 70 por 100 metros, 
está localizado junto da Estrada Nacional 
n.º 4 (afastado desta cerca de 120 metros), 
415 metros a Nascente do arruamento 
Nascente do núcleo das Figueiras. A sua 
estrutura, dimensões e edifícios não corres-
pondem ao projecto desenvolvido pelo 
arquitecto José Neves de Oliveira em 19593.

3 Idem, ibidem.

•594. Cemitério da Colónia Agrícola de Pegões. 

Planta e alçado da Capela
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•596. Cemitério da CA do Barroso. Fotografia

•595. Cemitério da CA do Barroso. Planta e perfis 

e “Projecto do motivo central”.
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Adega Cooperativa Pegões

O projecto da adega da cooperativa agrícola 
de Santo Isidro de Pegões foi desenvolvido 
pelo arquitecto Vasco Lobo, sendo o ante-
-projecto apresentado em 1958, o projecto 
terminado em 19591 e em 1960 desenvol-
vido o projecto de ampliação2 [•602] e o 
projecto de um conjunto de instalações 
industriais e sede da Cooperativa Agrícola 
de Santo Isidro de Pegões3. [•603].

1 LOBO, Vasco; GARCIA, Valdemiro José. 

Projecto duma adega para a cooperativa agrí-

cola de Santo Isidro de Pegões. 3B. Lisboa, JCI, 

1958. 

2 Idem. Projecto de ampliação da Adega da 

Cooperativa Agrícola de Pegões. 3P. Lisboa, 

JCI, 1960. 

3 Idem. Projecto de um conjunto de instalações 

industriais e sede da Cooperativa Agrícola de 

Santo Isidro de Pegões. Lisboa, JCI, [ca 1958]. 
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•598. Adega cooperativa de Pegões. Alçados 

laterais Nascente e Poente e Planta ao nível in-

ferior dos depósitos aéreos.

•599. Adega cooperativa de Pegões. Perspectiva 

e Implantação

•597.  Adega cooperativa de Pegões. Fotografia.

2.4.3 O PROJECTO SITUADO COM EXPRESSÃO MODERNA



704

Relativamente à sua concepção geral, 
no aspecto de edifi cações, consta esta 
adega dum grande corpo onde se realizam 
todas as operações, ligados à vinifi cação, 
propriamente dita, e dum conjunto de 
anexos formando um segundo corpo 
onde têm lugar o aproveitamento de sub-
-produtos, de que o fabrico de aguardente 
é o motivo principal. Trata-se, de facto, 
de dois edifícios claramente distintos por 
razões de estrutura, volume de construção, 
equipamento-base (ânforas, depósitos) e 
laboração, ainda que frontalmente ligados 
segundo os seus eixos principais.4 Vasco 
Lobo

O projecto da casa da báscula foi desen-
volvido em 1960 pelo arquitecto Alfredo 
da Mata Antunes [•601].

O engenheiro agrónomo e arquitecto 
Paisagista António Roquette Campello 
desenvolveu em 1961 o projecto do arranjo 
de enquadramento do edifício da Adega 
Cooperativa de Santo Isidro de Pegões5. 
[•600]

4 LOBO, Vasco. Ante-projecto duma adega 

para a Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1958. p.1.

5 CAMPELLO, António Roquette. Arranjo de 

enquadramento do edifício da Adega Coopera-

tiva de Santo Isidro de Pegões. Lisboa, JCI, 1961.

•600.  “Arranjo da zona envolvente da adega coo-

perativa de Pegões. Plano de plantações”

•601.  “Casa da báscula”. Planta, cortes e Porme-

nores da caixilharia”
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•603.  Instalações industriais e sede da Coo-

perativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões. 

Implantação.

•602.  Projecto de ampliação da Adega da Coope-

rativa Agrícola de Pegões. Perspectiva e  corte
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Da legibilidade 
e da construção de uma identidade 
nas colónias agrícolas da JCI
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Depois de analisar, ao longo de quatro momentos, as alterações de contexto, os 
temas em debate, os fundamentos e as premissas, que suportam a variedade identi-
fi cada nas formas e estruturas dos assentamentos, assim como na diversidade arqui-
tectónica dos edifícios, interessa-nos compreender os princípios, os dispositivos de 
desenho invariantes que em cada escala de intervenção nos permitem reconhecer um 
sentido de identidade do conjunto das colónias agrícolas construídas pela JCI.

Quando iniciámos esta investigação, apenas com uma lista de concelhos onde 
existiriam Colónias Agrícolas da JCI e perante o desconhecimento dos projectos e 
obras executadas, começámos por procurar identifi car os assentamentos através de 
fotografi as aéreas e cartografi a. Nesse processo, os dispositivos rítmicos da repetição 
foram determinantes na identifi cação dos conjuntos. Porém, nas sequentes visitas, 
quer pelas quantidade de alterações introduzidas ao longo do tempo na propriedade 
individual, quer pelo crescimento e evolução da vegetação, os mesmos dispositivos já 
não revelaram a sua legibilidade. As visitas, no entanto, permitiram compreender a 
existência de outros elementos que suscitam um reconhecimento imediato dos terri-
tórios das colónias. Esta experiência coloca em si duas questões. A primeira prende-se 
com o contributo do edifi cado para a legibilidade dos assentamentos, ou, de forma 
mais rigorosa, com a variação desse contributo ao longo do tempo; a segunda com 
a identifi cação dos elementos que introduzem no território dispositivos de reconhe-
cimento e legibilidade.

Quando os habitantes de uma qualquer cidade contemporânea lamentam 
a sua inteligibilidade têm razão: têm razão no afi rmar que essa difi cilmente 
pode ser reconduzida a uma forma inteligível e têm razão ao lamentar-se, 
porque uma cidade que não pode ser lida, não pode ser explorada e correcta-
mente utilizada; uma cidade ilegível convida e constringe a um fechar-se no 
espaço limitado do privado, da própria casa, do próprio lote, do quarteirão 
[…].1 Bernardo Secchi

Quando falamos de legibilidade, mesmo que no âmbito do espaço rural, refe-
rimo-nos, à “facilidade com a qual as partes podem ser reconhecidas e organizadas 
numa estrutura coerente”2, à existência de uma ordem, um sistema de relações apre-
ensíveis que potenciem um sentido de leitura e de orientação no território.
Interessa-nos orientar o olhar sobre os projectos e construção das colónias agrícolas 
da JCI sob este ponto de vista por considerarmos que a legibilidade de uma intervenção 
arquitectónica e a sua capacidade de introduzir ou fomentar legibilidade no contexto 
em que se insere constituiu desde sempre uma qualidade, e defendemos que, hoje 
deverá constituir uma premissa central em qualquer projecto arquitectónico.

1 SECCHI, Bernardo. “Immagini della città contemporanea”. Corso di Urbanistica A, 1998/99. www.iuav.

unive.it/urbanlab [consultado em 1999/06/06].

2 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa, Edições 70, 1982. [1ª edição 1960]. p.13.
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Mesmo reconhecendo que «a natureza é sempre a base e muitas vezes a 
condição dos factos humanos», P. Gourou diria que foi o Homem, e não 
a Natureza, que «escolheu»; mas o êxito de uma economia rural resulta 
da escolha bem adaptada às condições naturais que constituem o seu 
suporte...3 Orlando Ribeiro

Para mim, a primeira e primordial arquitectura é a geografi a. Antes de cons-
truir, o homem escolheu um lugar, onde antevê uma situação arquitectónica 
sobre o espaço: aqui, fundaremos uma cidade, neste estuário será um porto. 
A ideia de projecção desse universo, das instalações humanas, implica na 
ideia de construção a partir da confi guração inicial que está na geografi a e 
sua necessária transformação.4 Paulo Mendes da Rocha

A leitura do sítio enquanto suporte físico da intervenção constitui um dos 
aspectos mais determinantes no desenho das colónias da JCI. Ao contrário das coló-
nias agrícolas espanholas projectadas pela Junta Central de Colonización y Repoblación 
Interior que partiam da adaptação de um tipo5 a um determinado contexto físico, no 
caso da JCI é a partir do contexto físico do sítio que se estabelece a matriz do assen-
tamento. Para cada condição geográfi ca – planície, planalto, montanha – são lidas 
as circunstâncias existentes que facilitam a instalação de produções agrícolas – a 
fertilidade dos solos, a existência de linhas de água ou a facilidade da sua condução, 
etc. –, e as condições de salubridade que permitam os assentamentos.

Não há, apenas, que transpor princípios, sistemas de ordenamento e mesmo 
regulamentos praticados […]. É preciso começar tudo de novo e saber reco-
nhecer o sítio de fundação mais favorável, na vastidão dos territórios. […] e 
é preciso saber das condições de salubridade dos lugares.6 
Marta Oliveira

Esta relação entre o desenho e a circunstância física do sítio parece decorrer, 
antes de mais, de um sentido de economia de meios. Utilizar a condição física exis-
tente para, com o mínimo esforço, garantir uma resposta efi caz, tanto no que respeita 
às condições de salubridade desejadas, como à expressão arquitectónica do conjunto. 
Economia que se pretende quer, na acção e momento da construção quer, na sua 

3 RIBEIRO, Orlando. “Paisagens, regiões e organização do espaço”. in Finisterra – Revista Portuguesa de 

Geografia, Vol 36, n.º. 72. Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001 (1ª ed., 

francês, in Scritti Geografici in Onore di Aldo Sestini, Florença, 1982). p.33.

4 ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha. Cosac & Naify, São Paulo, 2002. p.172.

5 “A leitura dos traçados destes assentamentos [La Algaida, La Caulina, La Alquería], junto à de algum 

outro significativo (Galeón, Carracedo), mostra que, para além das particularidades locais, da dimensão 

do programa, ou das irregularidades introduzidas pela topografia, existe um modelo de assentamento 

que com leves variantes constitui um autêntico tipo. A existência do dito tipo vem confirmada pelas 

próprias indicações que o regulamento de 1918 continha e pelas considerações que fizeram a respeito 

os agrónomos encarregados do seu traçado.” in MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José Luis. Historia y 

evolución de la colonización agraria en España. Volumen I – Políticas y técnicas en la ordenación del espacio 

rural. Madrid, MAPA, MAP, MOPU, 1988. p.324.

6 OLIVEIRA, Marta M. P. A. de. Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos. Assento de prática e 

conselho cerca de 1500. Porto, FAUP, 2004. [Dissertação de Doutoramento em Arquitectura]. p.806.

da leitura da condição geográfi ca 
à legibilidade territorial
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manutenção futura. A força da forma resgatada à circunstância física da natureza é 
garante de uma maior perenidade dos conjuntos, principalmente quando são desen-
volvidos num contexto de redução de elementos construídos.

O gesto Português é mais brando, mas igualmente defi nitivo. Menos “cons-
truir tudo”: o que a Natureza dá não precisa de ser feito. [...] Há sempre uma 
encosta a amparar fragilidades e arrogâncias da Arquitectura. Vale a pena 
re-estudar esta forma de construir. E é urgente: a intuição não explica nem 
ensina. 7 Álvaro Siza

O desenho específi co de cada assentamento, quer seja regido prevalentemente 
por questões agrológicas ou por questões arquitectónicas, decorre ou apoia-se 
sempre na identifi cação de um elemento, uma particularidade específi ca do sítio. 
Para além da atenção à salubridade do sítio e aos demais factores que regem a sua 
escolha, os assentamentos construídos pela JCI são unânimes no modo como a 
circunstância física de cada lugar constitui uma premissa determinante na estrutura 
do desenho de cada conjunto.

[…] a concepção da cidade portuguesa afi rmar-se-á pela efi cácia de deter-
minações temporais que relacionam as abstracções formais do desenho 
urbanístico enquanto projecto total, às características do lugar e a uma 
prática arquitectónica, criando assim as circunstâncias do seu carácter: uma 
cidade que se caracteriza sobretudo pela inteligência do lugar, da escolha ao 
desenho, numa compatibilização única de organicidade e de racionalidade, 
do entendimento da paisagem e da funcionalidade urbana. 8

Alexandre Alves Costa

Nas planícies do Ribatejo, onde os casais se compõem de uma parcela de regadio 
e outras de sequeiro e vinha, o povoamento – disperso ordenado – é estruturado pelas 
linhas de água9. O seu traçado determina o desenho das parcelas de regadio onde é 
implantada a casa, e, consequentemente, dos arruamentos que as servem [•605]. O 
cruzamento dos arruamentos com as vias de comunicação pré-existentes determina 
os pontos notáveis onde se estabelecem os espaços públicos.

Numa região onde o modelo de povoamento – os foros – decorrem de um parce-
lamento que corresponde a uma divisão aritmética dos terrenos e onde as constru-
ções se implantam sem qualquer princípio de conjunto10, a oposição entre o traçado 

7 VIEIRA, Álvaro Siza. “Brasil”, 1995. in 01 textos. Civilização Editora, Porto, 2009. p.51.

8 COSTA, Alexandre Alves. Textos Datados. Coimbra, Edição e/d/arq, 2007. p.39.

9 Na ausência de linhas de água naturais, é o desenho dos sistemas de rega que estruturam os 

assentamentos. 

10 “A forma mais perfeita da disseminação encontra-se todavia nas áreas colonizadas nos últimos cem 

anos, tractos de areal, em toda a costa, ou charnecas e brejos do Ribatejo, da península da Arrábida ou 

do Alentejo. Aí não se nota qualquer coesão entre as habitações, cada um levanta casa ao pé da sua 

courela, dispõe-na como lhe apraz, isola-se do vizinho, mostrando, nesta expressão de independência, o 

declínio do antigo espirito de comunidade que levava os homens a juntarem-se para explorarem colec-

tivamente campos e pastagens. Os foros pertencem a este tipo, que é, invariavelmente, o de todas as 

formas recentes de ocupação do solo entre nós.” RIBEIRO, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlân-

tico. Coimbra, Coimbra Editora, 1945. p.140.

Ribatejo
– povoamento disperso ordenado –
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orgânico do assentamento da JCI, decorrente da relação com as linhas de água, e a 
regularidade geométrica do parcelamento da região permite não só o seu reconheci-
mento da presença da colónia agrícola, como valoriza e torna legível a presença das 
ribeiras. [•604]

Nas areias da Beira Litoral, perante a consideração da continuidade e unifor-
midade do solo que se pretendia transformar, é encontrado espaço para equacionar 
o desenho ideal de um povoamento disperso ordenado. Apesar deste exercício de 
abstracção, o desenho concreto do conjunto da CA da Gafanha é marcado por um 
acontecimento topográfi co – uma duna mais elevada utilizada para fi xar o Centro 
Social do assentamento. [•606]

Na CA da Gafanha, não só identifi camos contraste de densidade, regulari-
dade e forma entre as parcelas quadradas do assentamento e as parcelas estreitas e 
compridas da envolvente, como também uma perene inscrição no território através 
do traçado das vias estruturantes que para além de abrangerem a totalidade do 
núcleo com um único gesto e expressiva simetria, permitem estabelecer lógicas de 
continuidade com as vias envolvente. [•607]

Interessa-nos também salientar a relevância da Alameda que parte do Centro 
Social em direcção a Sul. A Alameda foi desenhada no intuito de se constituir como 
eixo territorial, uma âncora estruturante do conjunto de núcleos que aí viriam a ser 
implantados. 

Nos territórios de colonização nova, a presença de referências conhecidas e 
de ‘símile’ (ainda que possam ser bem dissemelhantes) toma o sentido de 
um reconhecimento de identidade de raízes. […] Fora do domínio urbano, 
a orientação no espaço aproveita aspectos da forma do território físico 
e elementos da paisagem natural que se articulam com objectos arqui-
tectónicos isolados e dispersos, nos caminhos e nos sítios destacados da 
paisagem (caminhos, pontes, ermidas, cruzeiros, alminhas, entre outros), na 
organização das referências que centram o lugar habitado local. 11

Marta Oliveira

Nas montanhas do Minho e de Trás-os-Montes, para um povoamento concen-
trado, cujo casal integra uma pequena parcela para horta, próxima do assenta-
mento, e outras de regadio, mais afastadas, e que interessa dominar visualmente, 
há a procura do espaço do outeiro voltado a Sul, protegido dos ventos de Norte, e 
envolvido por linhas de água. Sobre este é experienciada uma série de desenhos de 
assentamento que, invariavelmente, acentuam o suporte topográfi co refl ectindo a 
sua forma no desenho do seu espaço público.

No caso dos assentamentos de maior dimensão – Aldeia Nova do Barroso, 
Creande e Vascões –, a forma e dimensão dos outeiros onde se implantam os assen-
tamentos determinam a sua geometria e o traçado da estrutura, adoptando, caso a 
caso, uma estratégia específi ca. 

11 OLIVEIRA, Marta M. P. A. de. Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos. Assento de prática e 

conselho cerca de 1500. Porto, FAUP, 2004. [Dissertação de Doutoramento em Arquitectura]. p.767.

Beira Litoral
– disperso ordenado –

Minho e de Trás-os-Montes
– povoamento concentrado –



DA LEGIBILIDADE E DA CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE NAS COLÓNIAS AGRÍCOLAS DA JCI 713

Na Aldeia Nova do Barroso a forma alongada do assentamento replica a forma 
da encosta proeminente que se desenvolve entre dois vales paralelos. O eixo estru-
turante do conjunto acompanha a direcção da linha de festo.

Em Creande, na CA do Barroso, a forma triangular e a estrutura do assentamento 
denunciam a ondulação do terreno. Os arruamentos e a praça central ajustam-se 
aos pequenos vales, enquanto as parcelas dos casais ocupam as encostas e as suas 
extremas centrais coincidem com as linhas de festo. 

Em Vascões, na CA da Boalhosa, a forma do assentamento, em leque, é condicio-
nada pela forma da encosta que se desenvolve entre dois pequenos vales, e o traçado 
das ruas acompanha as curvas de nível. [•610]

No caso dos assentamentos de pequena dimensão – S. Mateus, Aldeia da Veiga, 
Pinhal Novo e Vidoeiro, na CA do Barroso –, quer o sítio escolhido corresponda a um 
espaço côncavo numa encosta, quer a um pequeno outeiro, os edifícios são implan-
tados perifericamente, evidenciando, no seu conjunto, a forma do suporte natural, 
que é também, consequentemente, plasmada nos espaços públicos centrais. [•608 
•609]

Nos assentamentos de dimensões mínimas, na CA Alvão, o número reduzido de 
casais não permite estabelecer uma relação tão directa entre a topografi a e a forma 
do assentamento. No entanto, é claramente legível a relação entre os acontecimentos 
topográfi cos e a escolha específi ca do sítio onde são implantados os edifícios. Esses 
pontos escolhidos evidenciam um elemento diferenciador na sua envolvente, seja 
pela presença de uma colina, uma elevação rochosa ou um acontecimento especial 
de uma ribeira. 

Para além da clareza e elementaridade das suas formas, facilmente identifi cá-
veis, neste conjunto de assentamentos de montanha, o modo como decorre de uma 
apropriação sensível da topografi a promove igualmente a leitura do território. A sua 
posição e orientação relativa a elementos notáveis da paisagem garantem não só um 
sentido de integração e articulação com o território que os acolhe, como constituem 
em si uma proposta orientada e orientadora para a sua observação. 
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•604.   Contraste entre o traçado orgânico do 

Núcleo de Faias - CA Pegões e o traçado do po-

voamento envolvente.

•605.  Os assentamentos estruturados pelas 

linhas de água na CA de Pegões.
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•606.   Implantação da CA da Gafanha. A existên-

cia de uma duna determinou a localização do 

Centro Social e espaço florestal.

•607.   Contraste de densidade, regularidade e 

forma entre as parcelas da CA Gafanha e o po-

voamento da envolvente. 
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•608.   Implantação do assentamento de S. 

Mateus

Os assentamentos implantados em torno do 

outeiro ou da concavidade na encosta, com o 

espaço público a acentuar o acontecimento 

topográfico.

•609.   Implantação do assentamento de Pinhal 

Novo.
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•610.   Implantação da Aldeia de Vascões.A forma 

do assentamento está estritamente associada à 

forma do suporte topográfico.
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Independentemente da matriz de assentamento e para além das várias estraté-
gias de inscrição no território, existe um conjunto de invariantes na paisagem cons-
truída pelas colónias que permite o reconhecimento de um sentido de identidade e 
dota o território de dispositivos de legibilidade. A maioria destes elementos decorre 
da construção de um quadro de paisagem produtiva, não estritamente agrícola, que 
transformou radicalmente a paisagem pré-existente.

Do ponto de vista das infra-estruturas agrícolas de rega, não só há uma presença 
constante de açudes, noras, poços, minas, albufeiras, levadas, caleiras de distribuição 
e valas de enxugo12, como o desenho destes elementos é sistematizado em porme-
nores tipo que se vão repetindo nas várias colónias. [•611 a •616]

A arborização constitui também um elemento de identifi cação das interven-
ções, não tanto pela utilização constante das espécies13, que nem sempre sucede, 
mas sobretudo pela forma e intuito da sua plantação, aspecto fundamental quando 
estamos perante um território submetido a uma operação de desenho total, embora 
decorrente de um conhecimento profundo de todo o suporte geográfi co. Para além da 
existência de desenho e regularidade nas plantações, é muito recorrente e expressiva 
a estratégia de compartimentação das parcelas agrícolas14, a utilização de cortinas 
de abrigo de vias e assentamentos e a fi xação dos canais das linhas de água, valas de 
rega e demais elementos de infra-estruturação agrícola [•621].

A utilização de grandes cortinas arbóreas criteriosamente desenhadas introduz 
uma legibilidade decorrente da compartimentação da paisagem que permite a leitura 
individual de cada uma das partes, tornando-as identifi cáveis. [•620]

O sistema de cortinas de abrigo utilizado como protecção dos assentamentos 
constitui também um elemento de uniformização das intervenções, muito marcante e 
reconhecível no percurso de aproximação e “entrada” de cada um dos assentamentos. 

Para além de garantir a legibilidade dos sistemas de infra-estruturação agrí-
cola e dos assentamentos, a arborização, e nalguns casos a utilização de arbustos, 

12 A título de exemplo, na Colónia Agrícola do Barroso, foram construídos cerca de 43,5 quilómetros de 

levadas e 6,7 quilómetros de valas de enxugo.

13 As espécies mais utilizadas são os Cedros e os Pinheiros.

14 “Como a própria palavra o diz, no sentido lato, ''compartimentar uma paisagem'' consiste em ordenar 

essa paisagem em ''compartimentos'' relacionados quanto à sua função e finalidade. Ele pode esta-

belecer-se dispondo, segundo uma orientação determinada, sistemas de sebes de tipos e constituição 

convenientes, tendo em conta as características e exigências das regiões. (…) Ela leva-nos à criação do 

equilíbrio biológico da paisagem e à defesa do solo e da cultura contra os elementos e factores ambien-

tais adversos. O efeito resultante é importantíssimo, pois não só influi favoravelmente nos elementos 

climáticos (temperatura do ar, humidade relativa, precipitação e vento, entre os principais) e no solo (na 

defesa contra a erosão e na conservação do seu fundo de fertilidade, especialmente) como no conse-

quente aumento de quantidade e qualidade de produção agrícola. (…) O efeito que se manifesta pelo 

estabelecimento da compartimentação é o resultado de influência, na paisagem, dos seus elementos 

constituintes, isto é, da influência da mata, da sebe e de todas as árvores isoladas ou em pequenos 

grupos, criando conjuntamente, junto das áreas cultivadas, e ambiente florestal tanto quanto possível 

próximo do climax natural, sem que a floresta exista, como o impõe a necessária extensão da área culti-

vada.” in CAMPELLO, António Roquette. Projecto de colonização da Gafanha. IIª Parte. Anexo IX – Estudo 

de ordenamento paisagístico e ruralização dos núcleos de colonização. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. p.13, 14, 

16.

das invariantes nos elementos de 
construção da paisagem

infra-estruturas agrícolas de rega

arborização
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é também utilizada para sublinhar, sombrear e embelezar, pontualmente ou em 
contínuo, as vias de comunicação.

 […] pretende-se mostrar a conveniência estética (e talvez agrícola) de se 
proceder ao embelezamento das bermas das estradas, por meio de plan-
tação de espécies arbustivas dispostas de molde a obter-se efeito à custa de 
tonalidades de verde e combinação de cores. 15 António Campello

Também o traçado, o perfi l e a materialização das vias constitui uma inva-
riante no desenho das colónias. O rigor e a capacidade de adaptação dos traçados 
à topografi a, justifi cado por questões de economia e meios disponíveis, reduzindo 
a necessidade de terraplanagens, assim como a associação dos traçados das vias a 
outros sistemas – extremas dos canais, sistemas de rega, arborização – expressam 
um desenho sensível e consequente na gestão dos vários elementos estruturadores. 

Tal como o desenho das infra-estruturas agrícolas, também os perfi s das vias 
de comunicação são sistematizados em perfi s tipo que se vão repetindo nas várias 
Colónias. Apesar de manterem o mesmo princípio de constituição, os materiais utili-
zados, à semelhança dos utilizados nos restantes elementos construídos nas coló-
nias, refl ectem a disponibilidade de cada região. [•617]

Mas o contributo dos arruamentos pode ser analisado, também, pela perspec-
tiva que propõe de observação da paisagem. Nas regiões de planície as vias acom-
panham as linhas de água e, ou, os sistemas de rega. Nas regiões montanhosas as 
vias são implantadas recorrentemente a meia encosta, na zona de transição entre 
as parcelas agrícolas e as parcelas fl orestais. Para além desta localização propor-
cionar uma visão abrangente sobre o espaço aberto, procura uma integração suave 
na paisagem ao coincidir com os limites das parcelas e com suas cortinas de abrigo, 
sublinhando-se mutuamente. Na generalidade há um sentido de economia e de prag-
matismo ao concentrar a solução para um conjunto de objectivos num único gesto, 
sentido que também é explorado ao nível do desenho do assentamento.

15 CAMPELLO, António Roquette. Estudo de ordenamento paisagístico e de urbanização da Colónia Agrí-

cola da Gafanha. Parte 1. Lisboa, JCI, 1956.
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•611.  Presença das caleiras de rega nas extremas 

dos casais na CA de Pegões

•612. “Rede de rega da Folha das Figueiras. Pilares 

das pontes canais”.

•613. “Herdade de Pegões. Zona C. Rede de rega 

– montante”.

 […] subordinou-se o traçado dos 
caminhos, o mais possível, às extremas dos 
casais.1

[…] os seus traçados acompanham 
os canais de rega que são também limites 
de casais.2 JCI

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade 

de Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.228.

2 JCI. Projecto de construção de estradas 

na Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1947. 

p.2.
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•615. “Projecto de enxugo da lameira de 

Vascões”.

•616.  Projecto das obras de rega da CA Boalhosa

•614.   Construção das valas de enxugo na CA 

Boalhosa.
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•617.  Construção de estrada na CA 
Boalhosa

•618. “Perfil transversal tipo”.
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•619.   Estrada da Eira – CA Boalhosa, 

planta, perfis transversais e perfil 

longitudinal.

Estas estradas, de interesse privativo 
da colónia, terão a largura de 5 m. dos quais 
3,5 m. são ocupados pela faixa de rodagem, 
o que permitirá fácil ultrapassagem ou 
cruzamento de dois carros carregados. Em 
razão do custo elevado dos transportes 
da pedra, e porque o movimento nestas 
estradas o permite, projectou-se a faixa 
de rodagem constituída por uma camada 
de 0,10 m. de espessura de argila e areia 
– 75%+25% –, a qual será cilindrada e 
regada.1 

Os volumes totais de escavação e 
aterro são respectivamente 5.342 e 5.729,3 
mc, sendo necessário um empréstimo de 
296,5 mc. Serão removidos à pá 1.182,1 mc; 
dos restantes 2.428,3 serão transportados 
a carro de mão à distância média de 54 m e 
2.118,9 a carro de bois à distância média de 
268 m.2

1 JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. p.227.

2 JCI. Projecto de construção de estradas na 

Em perfi l longitudinal foi-se até à 
inclinação máxima de 12% para alguns 
traineis, pois só assim se consegue, num 
terreno muito acidentado como é o da 
região, evitar fortes remoções de terras e 
um alongamento demasiado do traçado. 
[...] reduzem-se ao mínimo os transportes 
longitudinais em carro de mão e em carro 
de bois, que são sempre caros e morosos).3

Sendo esta região de Pegões pliocé-
nica formada por terrenos exclusivamente 
arenosos e argilosos, faltando o principal 
elemento de construção que é a pedra, 
projectou-se no que diz respeito à faixa de 
rodagem, que será constituída por uma 
camada de 10 cm de espessura de argila e 
areia (75%+25%) sendo esta depois cilin-
drada e regada. A dosagem adoptada é 
muito aproximada da usada no fabrico dos 
tijolos. 

Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, [1947]. p.5.

3 JCI. Núcleo da Boalhosa. Anexo IV: 

Estradas. Lisboa, JCI, 1948. p.5.

Esta solução que é indicada por 
P. Le Gravian no seu livro ‘’Les Chaussés 
Modernes’’ para estes casos, foi imposta por 
razões económicas, pois quaisquer outras 
soluções que se adoptassem seriam muito 
dispendiosas dado o custo elevado dos 
transportes das matérias-primas.4

Em perfi l, os trainéis têm inclinações 
que vão de 8% a 5%. A obrigatoriedade de 
uma solução económica, não permitiu liber-
dade no traçado, razão pela qual aparecem 
alguns trainéis acompanhando o terreno, 
que noutras condições não existiriam.5

 

JCI

4 JCI. Projecto de construção de estradas na 

Herdade de Pegões. Lisboa, JCI, 1947. p.1.

5 JCI. Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo de 

Pegões Velhos: arruamentos. Lisboa, JCI, 

1950. p.3.



724



DA LEGIBILIDADE E DA CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE NAS COLÓNIAS AGRÍCOLAS DA JCI 725

•620.   Compartimentação da paisagem CA Bo-

alhosa, CA Martim Rei, CA Boalhosa, CA Mila-

gres, CA Gafanha, CA Barroso.
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•621.  “Planta do Núcleo da Boalhosa” 

com identificação das culturas e 

dacortina florestal de abrigo [a ver-

melho], 1948 
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Do ponto de vista do desenho do assentamento, serão também as vias e a arbori-
zação os dois elementos 16, que, quer isolados, quer através da sua utilização cruzada, 
enquanto elementos essenciais, mínimos, possíveis num contexto de economia de 
meios, concentrando em si a resposta a várias premissas, se constituem como os 
dispositivos de garante da legibilidade ao conformarem os “3 espaços fundamentais 
da representação urbana clássica” 17, e por extensão de qualquer aglomerado estru-
turado, referidos por Ignasi Solà-Morales – o arruamento, a porta, a praça. Estes três 
elementos deixam de se estruturar numa sequência contínua, cuja forma espacial 
decorre directamente da relação de “cheio vazio” com o edifi cado, para se autono-
mizarem, assumindo-se como “fi guras”, como “cheios” que estabelecem relações à 
escala do grande espaço aberto do território, introduzindo, neste, elementos passí-
veis de garantir a sua legibilidade. A presença, relação e a hierarquia entre estes três 
elementos são de diferentes modos estabelecidas de acordo com a circunstância de 
um povoamento concentrado ou disperso. 

No caso do povoamento disperso, o espaço da habitação, estruturado pelo arru-
amento, a praça e a porta constituem três elementos autónomos e independentes. 

Nos assentamentos concentrados, do ponto de vista da organização do próprio 
assentamento, o arruamento, que estabelece sempre uma relação de continuidade 
com a via de acesso, adquire uma dupla função; estrutura a implantação dos casais e 
conforma, pelo gesto que lhe é impresso, espaços centrais de permanência – no caso 
dos assentamentos menores, referidos como “Lugares” –, ou de largos associados à 
presença de equipamentos – no caso dos assentamentos maiores, referidos como 
“aldeias”–.

Partindo da condição de relativa autonomia entre o edifi cado e a conformação 
do espaço do arruamento e consequentemente dos espaços de largo e praça, estes 
espaços são desenhados com base na apropriação de condições topográfi cas e da 
arborização. O traçado do arruamento procura fi xar o gesto que se intui da condição 
geográfi ca do sítio, escolhido de antemão pela sua capacidade de agregação do 
conjunto. O controlo da escala dos espaços é trabalhado através da arborização, e 
da apropriação e manipulação da topografi a18. 

Nestes assentamentos, a arborização é entendida, num quadro de redução 
de custos, como um dos elementos disponíveis para desenhar e qualifi car os vários 
espaços dos assentamentos. Nesse sentido, aparece como complemento do arru-
amento, sendo utilizada para: qualifi car e sublinhar a continuidade dos espaços de 
rua, em especial na Aldeia Nova do Barroso e Creande, CA do Barroso; para marcar o 
ritmo de sequência dos casais – em S. Mateus e na Aldeia da Veiga, na CA do Barroso 
–; para pontuar a presença dos casais – no núcleo II da CA do Alvão –; para conformar 

16 À semelhança dos elementos propostos por Kevin Lynch “vias e limites”.

 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa, Edições 70, 1982. [1ª edição 1960].

17 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. “Mnemosi o retorica: la crisi della rappresentazione nella città e 

nell’architettura moderne”, in Atlante metropolitano. Quaderni di Lotus. Milão, Electa, 1991. p.91-94.

18 Existe apenas um caso, Pinhal Novo, em que a volumetria dos casais participa nesta conformação, sendo 

a escala assegurada pela relação equilibrada entre as dimensões dos casais e a largura do espaço central.

dos elementos que garantem a 
legibilidade do assentamento

povoamento disperso

povoamento concentrado
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e controlar a escala dos espaços centrais de praça, seja através do seu contorno – no 
Vidoeiro –, ou no seu preenchimento – em S. Mateus, e no Centro Social da CA do 
Barroso, e no núcleo VII da CA do Alvão [•622].  Enquanto reforço das condições resga-
tadas à circunstância física do sítio, a arborização é utilizada em cortinas de abrigo 
que sublinham o sentido de encosta protegida a Norte e voltada a Sul – na Aldeia 
da Veiga e S. Mateus, na CA do Barroso, e CA da Boalhosa –; ou o sentido de outeiro 
proeminente na paisagem – em Pinhal Novo, na CA do Barroso –. [•623 a •627]

É interessante constatar como, independentemente dos seus usos e manu-
tenções, e apesar de apresentarem uma diversidade de soluções formais (espaços 
circulares côncavos profusamente arborizados, espaços alongados planos sem arbo-
rização, espaços ovalados sobrelevados envolvidos por árvores) os espaços centrais 
destes “lugares” resistiram ao tempo e adquiriram, pelo controlo da sua escala, auto-
nomia, um sentido de perenidade, enquanto espaços de fruição colectiva, que lhes 
permite garantir a legibilidade do conjunto.

Ainda nestes assentamentos projectados e construídos no segundo e terceiro 
momento que identifi cámos, o desenho do assentamento coloca também, natural-
mente, a questão da repetição dos casais, questão que faz emergir o “problema da 
monotonia”. Problema identifi cado pelo projectista que, para a sua minimização, 
propõe a implantação dos casais não paralelamente à via, de modo a controlar, a 
partir desta, a percepção do edifício, individualizando-o. Este mecanismo de implan-
tação, ao quebrar a leitura contínua do conjunto de edifícios, liberta o desenho do 
edifício do desenho do arruamento, e deixa o edifício e a parcela numa condição para-
doxal. Se, por um lado, o edifício não pretende contribuir para a defi nição espacial do 
canal do arruamento, por outro, é a partir da existência da via, enquanto máquina 
de percepção, que as premissas de implantação do edifício e consequente desenho 
da parcela se estabelecem, e nesta circunstância, à qual acresce o facto de não se 
defi nir como obrigatória a relação de um determinado programa do casal com a via, 
não é considerada uma possível proposta de organização da parcela19. A parcela é 
aí entendida e desenhada apenas como espaço distanciador multidireccional, sem 
apontar um princípio de estratégia da sua ocupação com, por exemplo, espaços de 
horta ou pomar. 

19 Esta independência entre o desenho do edifício e da via não deixa de ser uma atitude moderna, veiculada 

especialmente por Le Corbusier, e que se transformou numa das características mais presentes dos 

assentamentos do território contemporâneo extensamente urbanizado. 

 “[…] o abandono generalizado da rua corredor, “o assassínio da rua”, para parafrasear as palavras de 

Le Corbusier, de uma regra compositiva aparentemente simples que assegurava a coerência formal 

entre a delimitação e a definição do espaço aberto, em grande parte espaço público, entre o público e o 

edificado, em grande parte espaço do privado, onde se protegia a própria privacidade, fazendo com que 

cada um aderisse sem uma solução de continuidade mas com muitos elementos de mediação com o 

molde do outro, e a dilatação contemporânea do espaço a céu aberto, do espaço entre as coisas, parece 

fazer com que a cidade contemporânea não oponha nenhuma resistência formal à arquitectura, não lhe 

propondo mais nenhum desafio, o que, por um lado, produz um grave dano para a arquitectura e para a 

cidade, e por outro, constrói as condições em que finalmente a arquitectura pode reivindicar plenamente 

o seu estatuto de prática artística autónoma.” in Secchi, Bernardo. ““Immagini della città contempo-

ranea”. Corso di Urbanistica A, 1998/99.” www.iuav.unive.it/urbanlab . (consultado em 1999-06-06).

do “problema da monotonia”
à diluição da legibilidade
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Se, durante o período de tempo em que a JCI prestava assistência às colónias, o 
controlo que exercia sobre as acções dos colonos obrigava à manutenção do edifício 
e da parcela, espaços libertos de intervenções que supostamente colocassem em 
causa a sua legibilidade e a dos conjuntos, com o fi m desse período, que corres-
pondeu também ao fi m do regime, a situação altera-se profundamente. Para além 
de situações de abandono das propriedades na sequência da emigração, registam-se 
inúmeras alterações aos edifícios respondendo a necessidades de adequação, quer 
da habitação, quer das dependências agrícolas, em muitos casos, refl exo também, da 
expressão da desejada melhoria das condições de vida dos colonos. O espaço aberto 
da parcela é igualmente alvo de inúmeras intervenções, seja a criação de espaços de 
horta, jardim, pomar, ou a construção de garagens e outros edifícios de apoio. A falta 
de pistas de composição espacial, do ponto de vista da implantação do casal, sobre 
um princípio de organização da parcela, gerou uma grande diversidade de compo-
sições que conduziu a uma diferenciação de cada parcela no conjunto, reduzindo o 
contributo do edifi cado para a legibilidade dos conjuntos.

Esta diluição da legibilidade, do ponto de vista dos edifícios dos casais, não se 
verifi ca, contudo, no único assentamento construído no quarto momento – Vascões, 
na CA da Boalhosa –. A estreita relação de desenho entre edifícios e arruamentos e a 
orientação espacial clara de organização da parcela permitiu aos edifícios manterem 
o seu forte contributo no desenho do espaço público e da legibilidade do conjunto20.

20 Facto para o qual também contribuiu o reduzido número de famílias instaladas relativamente aos edifí-

cios disponíveis, e da posterior ocupação dos casais desocupados, aliviar a necessidade de construção de 

anexos.



730

•622.  Espaço central do assentamento 

do Vidoeiro, Aldeia da Veiga, Pinhal 

Novo, CA Alvão e S. Mateus.
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•623.   Cortina de abrigo em torno do 

assentamento de Pinhal Novo

•624.   Planta do assentamento de 

Vascões, CA Boalhosa, com a cortina 

de abrigo em destaque.

•625.  Fotografia aérea do assenta-

mento de Vascões – CA Boalhosa.

•626.  Planta do assentamento de 

Pinhal Novo, com a cortina de abrigo 

em destaque.

•627.  Planta do assentamento do 

Fontão, com a cortina de abrigo em 

destaque.
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Poderemos afi rmar que, apesar dos projectos das colónias agrícolas da JCI reve-
larem infl uências ou convergências de temas resgatados quer ao debate internacional 
da época (Garden City, Bonifi ca italiana, Pueblos espanhóis, Moshavs israelitas), quer 
a referências ancestrais (Rundlings alemães, Squared Villages inglesas), revelam 
também, a aprendizagem de algumas das “invariantes”21 estabilizadas sobre a cons-
trução dos “espaços urbanos portugueses”22.

No quadro dos lugares urbanos dos primeiros tempos de colonização inte-
ressa, em especial, a via do modelo circunstanciado, porque é essa que 
explica a natureza da intervenção adaptada que caracteriza uma parte 
signifi cativa dos assentos portugueses […].23 Marta Oliveira

 As cidades portuguesas apresentam características morfológicas específi cas 
(…) a selecção de locais topografi camente dominantes como núcleos iniciais 
dos aglomerados urbanos; a íntima articulação dos traçados das cidades 
com as particularidades topográfi cas locais; (…) o processo de planeamento 
e de construção da cidade portuguesa, que é sempre projectada no sítio e 
com o sítio, isto é, quer a cidade se desenvolva gradualmente quer se desen-
volva a partir de um plano pré-defi nido, o seu traçado apenas se concretiza 
no confronto com a estrutura física natural do território.24 Manuel Teixeira

A primeira aproximação prende-se com a criteriosa escolha e adaptação ao 
lugar dos assentamentos da JCI, cujos desenhos não partem da imposição de qual-
quer modelo abstracto25, mas antes da leitura e apropriação dos elementos rele-
vantes do contexto.

No mesmo sentido, é igualmente relevante o facto dos assentamentos não 
constituírem objectos autónomos, independentes das estruturas territoriais onde 
se inserem, mas pelo contrário estabelecerem sempre uma relação de continui-
dade, complementaridade ou remate de vias territoriais; desenhando-se a partir de 
gestos provocados sobre estas em pontos signifi cativos do seu traçado – nos casos 

21 Reportamo-nos às “invariantes” elencadas por Walter Rossa em 2001; aos princípios apontados por 

Marta Oliveira no Capítulo 11 da sua tese de Doutoramento “O Espaço: princípio da sua designação e 

desenho, diferença de arquitectar“; e aos “aspectos […] determinantes para a compreensão do processo 

de «fazer» cidade” compilados por Luísa Trindade na sua Tese de Doutoramento.

 ROSSA, Walter. A urbe e o traço. Uma década de estudos sobre o urbanismo português. Coimbra, Alme-

dina, 2002. p.434.

 OLIVEIRA, Marta M. P. A. de. Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos. Assento de prática e 

conselho cerca de 1500. Porto, FAUP, 2004. [Dissertação de Doutoramento em Arquitectura].p.802, 806.

 TRINDADE, Luísa. Urbanismo na composição de Portugal. Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, 2010. [Tese de Doutoramento em História da Arte]. p. 194-195.

22 Expressão utilizada por Sandra Pinto. PINTO, Sandra Mara Gameiro. As interações no sistema das opera-

ções urbanísticas nos espaços urbanos portugueses até meados de Oitocentos. Coimbra, FCTUC, 2012. 

[Tese de doutoramento em arquitectura]. p.13.

23 OLIVEIRA, Marta M. P. A. de. Op. cit. p.802.

24 TEIXEIRA Manuel C. "As Formas Urbanas das Cidades de Origem Portuguesa: O urbanismo português, 

a síntese de diferentes concepções de espaço." In Urban|ismo 2 de origem portuguesa, 2000. revistas.

ceurban.com/numero2/textos/textos2/texto2.htm [consultado em 2009-05-03]

25 “Profunda comunhão com o relevo e suas características em detrimento de qualquer abstracção prévia 

de tipo gráfico.” in TRINDADE, Luísa. Op. cit. p. 194-195.

da aproximação às “invariantes” 
dos “espaços urbanos 

portugueses”

criteriosa escolha 
e adaptação ao lugar

arruamento territorial
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dos assentamentos concentrados –; ou estendendo-se ao longo do seu traçado – no 
caso dos assentamentos dispersos – revisitando as “aldeias alongadas” identifi cadas 
por Orlando Ribeiro26.

Em primeiro lugar […] a vinculação a um caminho pré-existente ao longo do 
qual e de forma quase automática, se alinha o casario. Bordejado de ambos 
os lados por construções, o caminho transforma-se em rua, mais ou menos 
recta ou encurvada de acordo com o trilho que decalca, mas sempre com um 
carácter axial. […] A extensão do caminho transformado em rua é ditada 
simultaneamente por vários factores, com particular relevância para a topo-
grafi a [...] e a necessidade de concentrar o povoamento. [...] A questão da 
sobreposição de um caminho territorial ao eixo que atravessa a vila tem de 
ser aqui destacada. É que desse decalque depende em grande parte a sobre-
vivência do núcleo urbano: ao transformar em rua central um caminho terri-
torial, traz-se obrigatoriamente para o interior da vila, mesmo que apenas 
de passagem, um fl uxo contínuo de viajantes […].27 Luísa Trindade

Ainda que o objectivo desta continuidade, entre arruamento territorial e arru-
amento do assentamento, no caso das colónias agrícolas da JCI não tivesse como 
objectivo fomentar o comércio – actividade inexistente dentro do assentamento –, 
interessava fomentar a passagem ou visita com o objectivo dos conjuntos não cons-
tituírem comunidades fechadas, mas pelo contrário exemplos pedagógico-modelares 
disponíveis quer do ponto de vista da construção dos edifícios, quer das técnicas 
agrícolas, e nesse sentido o espaço do comércio ao longo da rua é substituído pelos 
espaços públicos de estar associados à observação da paisagem, na década de 1940, 
e das praças cívicas onde se destaca a presença institucional do Estado na década de 
1950. 

Tendo o espaço público – arruamento e praça – um papel tão determinante 
na estrutura, agregação e dimensionamento dos conjuntos, podemos afi rmar que, à 
semelhança da “cidade portuguesa”, o seu “traçado e dimensionamento global [são 
estabelecidos] em função do espaço público”.28

Nos assentamentos concentrados de maior dimensão – Aldeia Nova do Barroso 
e Creande, na CA do Barroso, e Vascões, na CA da Boalhosa –, conjuntos organizados 
em estruturas mais complexas que integram vários arruamentos, é legível outra das 
“invariantes” – o “monodireccionamento da malha e correspondente hierarquização 
de ruas e travessas”.29

26 RIBEIRO, Orlando. “Novas contribuições para o estudo do povoamento de Portugal” in Opúsculos 

Geográficos. IV. O Mundo Rural. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991. p.321.

27 TRINDADE, Luísa. Op. cit. p.172.

28 ROSSA, Walter. Op. cit. p.434.

29 Idem. p.434.

composição do assentamento 
a partir do desenho 
do espaço público

monodireccionamento da malha
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Questionamos se serão também estas as invariantes presentes nos colonatos 
projectados e construídos sensivelmente no mesmo período em Angola – Cela – e em 
Moçambique – Limpopo –, sobre os quais nos persiste a dúvida (na falta da visita e 
de elementos cartográfi cos) sobre a relação da sua implantação com a circunstância 
geográfi ca e topográfi ca do sítio, e o modo como é resolvido o aparente descon-
trolo de escala dos espaços centrais, associado também a uma maior dimensão dos 
assentamentos. 

Mas, se no caso de Cela, tal como no Barroso, os assentamentos se estruturam 
a partir do arruamento contínuo que conforma grandes espaços, nos colonatos do 
Limpopo, construídos em Moçambique sensivelmente no mesmo período, apesar 
de se manter a densidade e a relação de implantação dos casais com o arruamento 
presente nas colónias agrícolas da JCI e nos colonatos de Cela, os assentamentos, 
à semelhança dos conjuntos projectado pela JCI na segunda metade da década de 
1950, são estruturados através da colocação paralela de várias faixas de parcelas. 
Faixas que formam quarteirões rectangulares estreitos e compridos que pelas suas 
implantações e articulações defi nem os elementos estruturantes do espaço público 
– praças e ruas –. 

Sem fazer qualquer referência às colónias agrícolas da JCI, Manuela Fonte na sua 
tese de doutoramento afi rma que:

 Os aglomerados projectados de raiz, onde do nada se fez cidade e de que 
os colonatos são exemplo, foram uma tentativa de transplante das regras 
e costumes de aldeias da metrópole, para aldeias com o mesmo nome mas 
que, para além da toponímia e das gentes que as habitavam e ali traba-
lhavam, nada mais tinham em comum – nem o espaço, nem o tempo, 
muito menos a morfologia, resultante de propostas formais, alheias por 
vezes às próprias características do sítio. 30 Manuela Fonte

Mas, se é difícil compreender a relação entre estes assentamentos e as aldeias 
portuguesas, é, a nosso ver, possível estabelecer relações com as colónias agrícolas 
da JCI. A descrição que Manuela Fonte elabora sobre o traçado dos planos das aldeias 
do Colonato de Cela, assinados pelo arquitecto Fernando Batalha em 1952, é perfei-
tamente compatível com os traçados dos “lugares” da Colónia Agrícola do Barroso 
apresentados entre 1943 e 1945:

 Todas se ligam através de uma via estruturante, em rede sendo a partir 
desta e apenas para um dos seus lados, que se desenvolvem as aldeias. 
Assim, esta via estruturante percorria o território, criando pontualmente 
pequenas aldeias ou talvez mesmo simples aglomerados, que organizavam 
as suas habitações, inseridas em lotes perpendiculares à rua. 31 

No mesmo sentido, será pertinente acrescentar à referência de Manuela Fonte, 

30 FONTE, Maria Manuela Afonso da. Urbanismo e arquitectura em Angola – de Norton de Matos à Revo-

lução. Lisboa, FAUTL, 2006. [Tese de doutoramento em Arquitectura]. p.543.

31 Idem. p.335-336.

do contributo 
para a estabilização de modelos 
para a colonização ultramarina
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sobre a “diferença substancial” entre a dimensão da propriedade atribuída a cada 
colono em Cela – entre 17 e 19 hectares – e a dimensão da propriedade de um traba-
lhador rural “no Minho, na Beira ou em Trás-os-Montes”32, o facto de que a dimensão 
da propriedade no Colonato de Cela é próxima da dimensão média dos casais agrí-
colas da JCI – 20 hectares –. Acrescentando também que, como afi rma Manuela 
Fonte, “Cerca de 50% dos colonos [de Cela] eram oriundos de Trás-os-Montes e Alto 
Douro”33, parece-nos claro que, as colónias agrícolas da JCI, para além da hipótese de 
servirem de “viveiro de colonos”34, ou, pelo menos, de exemplo e referência visitável 
para quem ponderava partir para os colonatos do ultramar, poderão ter servido como 
experiências que informaram o desenho do colonato de Cela. 

As diferenças de desenho entre os Colonatos de Cela, em Angola e os Colonatos 
do Limpopo, em Moçambique são assinaláveis; apesar de não termos matéria sufi -
ciente para uma análise cuidada, e termos excluído da nossa investigação as colónias 
agrícolas portuguesas no ultramar, não podemos deixar de ensaiar algumas notas 
sobre a confl uência de temas que revelam o possível contributo da experiência das 
colónias agrícolas da JCI no projecto destes dois colonatos.

Apesar do desenvolvimento dos projectos de Cela e Limpopo não diferir signifi -
cativamente do ponto de vista dos anos em que foram implementados, o seu desenho 
indicia claramente diferentes estratégias. Em Cela os assentamentos agrícolas inte-
gram apenas colonos vindos a metrópole; distam entre si, no máximo, quatro quiló-
metros; são constituídos geralmente apenas pelos casais agrícolas e por um edifício 
religioso; e implantados nos planaltos em torno da cidade de Santa Comba, onde se 
concentram os equipamentos e as habitações dos restantes habitantes. No Limpopo 
os assentamentos integram colonos vindos a metrópole e indígenas; são implantados 
na planície fl uvial; possuem maior dimensão; distam entre si, em média, sete quiló-
metros; e parecem integrar uma maior variedade de programas. 

Enquanto que em Cela o objectivo fundamental se prendia com a “fi xação da 
raça” 35, e nesse sentido se procurava reproduzir a estrutura e vida rural da metrópole, 
no Limpopo a ambição do engenheiro Trigo de Morais era muito mais progressista, 
procurando realizar as grandes obras de hidráulica agrícola que na metrópole não 
se conseguira realizar – “a hidráulica como suporte de comunidades virtuosas de 
portugueses.”36

Tendo presentes os dois enunciados de estruturação dos assentamentos no território 
e os dois diferentes objectivos, propomos uma leitura cruzada, entre o projecto do 
Colonato de Cela e os assentamentos concentrados projectados pela JCI na década 
de 1940 na CA do Barroso; e entre o projecto do Colonato do Limpopo e os assenta-
mentos projectados pela JCI na segunda metade da década de 1950.

32 Idem. p.331.

33 Idem. p.331.

34 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d. [1945]. p.15,16.

35 Idem. p.15,16.

36 SARAIVA, Tiago. “Paisagens Tecnológicas. O domínio das águas e a colonização de Portugal e do 

Ultramar”. V Congresso Ibérico Gestão e Planeamento de Água, Faro (Universidade do Algarve), 4-8 de 

Dezembro de 2006. p.6.
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Nos projectos para o Barroso assistimos ao estabelecer de um modelo de assen-
tamento rural que tem como referente de escala a aldeia, mas que não procura a 
relação de proximidade, de sentido comunitário que esta convoca. A agregação inte-
ressa pela necessidade de optimizar recursos e pela facilidade de controlo por parte 
da JCI, da conduta dos colonos. Em certo sentido podemos ver os assentamentos 
propostos como um redesenho salubre – do ponto de vista das condições de higiene 
e de segurança contra incêndios, por exemplo – dos assentamentos existentes na 
região; um redesenho que responde a um desígnio de imposição de uma ordem que 
tem na família e não da comunidade a sua unidade social, económica e moral. Neste 
sentido, é procurada a justa distância que sublinha o sentido de propriedade indi-
vidual, e cria uma ruptura clara com os espaços confi nados, de partilha social das 
aldeias barrosãs; ruptura que se afi rma do ponto de vista da moral, dos hábitos e dos 
costumes; não existem espaços de convívio para além da igreja e do centro social, 
o café e a mercearia desaparecem do programa dos assentamentos, mantendo-se 
apenas os elementos simbólicos de um mundo rural idílico – o chafariz, o lavadouro, 
o miradouro, etc. –.

A separação entre assentamentos para colonos e assentamento para equipa-
mentos e outros habitantes é reveladora da ausência de um sentido de urbanidade, 
procurando-se os elementos mínimos que garantam o que possa ser entendido 
como um espaço de civilidade, onde possa prosperar uma “população rural sadia, 
forte e garante fi el da nacionalidade” 37. Da cultura dos espaços urbanos portugueses 
retira-se a mais sintética essência – a implantação dos casais agregados num ponto 
marcante do arruamento territorial –. 

As mesmas considerações servem também para o Colonato de Cela.
Do ponto de vista do desenho dos edifícios, também poderemos estabelecer 

relações de continuidade e diferenciação entre as colónias agrícolas da JCI e os colo-
natos ultramarinos. Manuela Fonte constata a existência, no edifício do “Centro 
Recreativo” de Cela, de um “desenho bastante elaborado e moderno, considerando 
as restantes construções”38. Também nas colónias agrícolas da JCI se nota uma dife-
rença de expressão arquitectónica entre a maioria dos casais dos colonos e os equi-
pamentos, onde o “moderno” é experimentado. No desenho dos casais, no entanto, 
constatam-se desde logo diferenças. Nas colónias agrícolas da JCI há, a partir de 1940, 
a concentração da habitação e dependências agrícolas num volume único, enquanto 
nos colonatos ultramarinos se verifi ca total independência dos dois programas, 
reduzindo a aparência da dimensão da habitação. A presença da sala-cozinha como 
elemento central de composição da habitação rural nas colónias agrícolas da JCI, é 
substituída, no caso das habitações dos colonatos ultramarinos, pela presença da 
sala como espaço de representação associado à entrada, passando a cozinha a cons-
tituir um espaço independente. Se nos projectos da JCI, o enraizamento dos colonos 

37 SNI. Colonização Interna. Cadernos do Ressurgimento Nacional. Lisboa, SNI. s./d.[1945]. p. 16.

38 FONTE, Maria Manuela Afonso da. Urbanismo e arquitectura em Angola – de Norton de Matos à Revo-

lução. Lisboa, FAUTL, 2006. [Tese de doutoramento em Arquitectura]. p.339-340.

Colonato de Cela
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parece ser procurado através de uma aproximação, do ponto de vista material e 
espacial, à arquitectura de uma região específi ca, nos dois concursos desenvolvidos 
para os projectos das “Casas para Trabalhadores Colonos”39 no ultramar, a questão é 
colocada de modo abstracto, pedindo-se uma “composição acentuadamente rústica 
e tradicional que se adapte perfeitamente ao carácter e personalidade do colono”40. 
Neste contexto, as propostas, para além do controlo de áreas mínimas, centram-se 
essencialmente na procura de uma expressão arquitectónica que responda ao para-
doxo da encomenda – entre o preconceito da imagem regionalista continental e a sua 
adaptação às condições climáticas dos trópicos41. [•628 •629]

Nas onze aldeias42 do Colonato do Limpopo, o quadro ideológico não era exactamente 
o mesmo. Havia o intuito de construir novas comunidades, integrando colonos da 
metrópole e indígenas43; o isolamento e a falta de urbanidade do espaço rural deixam 
de constituir o paradigma. À semelhança dos assentamentos projectados pela JCI 
na segunda metade da década de 1950 há a procura de um sentido de comunidade. 
Neste sentido, o espaço público dos assentamentos, que integram para além dos 
casais dos colonos, equipamentos de apoio e habitações dos mais diversos técnicos, 

39 Segundo Manuela Fonte, foram desenvolvidos, em 1953, dois concursos com programas idênticos – 

Casas para trabalhadores colonos –, sendo um promovido pela Direcção Geral de Fomento do Ultramar 

/ Brigada Técnica de Fomento e Povoamento do Limpopo – “Concurso de Casas para Trabalhadores 

Colonos no Limpopo” – destinado à elaboração de projectos de casas para colonos brancos a construir 

no Limpopo e também no Cunene, “considerando-se, à partida, que estes dois sítios não teriam parti-

cularidades específicas que os distinguissem.” e o outro promovido pela Direcção Geral de Fomento do 

Ultramar –“Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos” destinadas mais genericamente a “zonas 

irrigadas de Angola e Moçambique”.

 Idem. p.405-408.

40 Caderno de encargos do in Idem. p.409.

41 "O problema tornou-se difícil, pois além da resolução económica outros de valor se impunham solu-

cionar, tais como: protecção à radiação solar, humidade, ventilação, defesa contra o mosquito e outros 

insectos e ainda como condição de interesse absoluto, dar às construções plasticamente a feição 

regionalista continental. Se considerarmos o lado económico como o de maior dificuldade a vencer, 

podemos considerar como idêntica a condição regionalista. É precisamente o clima que define certas 

características consideradas regionais. Parece-nos que aquelas que dentro do País mais acentuadamente 

se têm afirmado, é a da casa rural do Norte; ora, adoptá-la ao clima africano, seria em parte contrariar o 

seu estilo. […] Ao mesmo tempo, não nos era fácil afastar por completo da época actual e, portanto de 

lhes imprimir certa feição mais moderna não nos cingindo às formas e pormenores das existentes.” Arq. 

Alberto Sousa, na memória descritiva da proposta apresentada ao “Concurso de Casas para Trabalha-

dores Colonos no Limpopo”. in Idem. p.407.

42 Aldeia da Barragem, Guijá, Lionde, Sagres, Ourique, Senhora da Graça, Folgares, S. José de Ribamar, 

Madragoa, Santana e Pegões. Para a maioria das aldeias é utilizada toponímia de povoações da metró-

pole. Interessa-nos sublinhar o facto de uma das aldeias se chamar Pegões, à semelhança da colónia 

agrícola da JCI.

43 “Com a construção do colonato 3.000 famílias negras foram expropriadas das suas terras e forçadas 

a reassentarem fora da reserva de projecto. […] a política de integração das famílias negras foi iniciada 

mais tarde, tendo obedecido a duas fases, em 1957 distribuiu-se 2 ha – metade da dimensão da roça dos 

brancos. O intuito justificou-se ser de “instrui-las” em técnicas de irrigação e “torná-las” aptas para 

ingressarem no colonato, e a partir de 1959 arrancou a integração plena, onde algumas famílias negras 

receberam 4 há, junta de boi, habitação, diversos subsídios e beneficiaram-se de direitos e deveres, 

teoricamente, iguais aos dos colonos brancos.” In MATINE, Manuel Henriques. Integração de famílias 

autóctones no colonato do Limpopo em Moçambique 1959-1977. Rio de Janeiro, Universidade Federal 

Fluminense, 2015. [Dissertação de Mestrado em História]. p.6.

Colonato do Limpopo
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•628.   Plano da Aldeia de Gradil e da 

Aldeia de S. Tiago, Colonato de Cela, 

Arq. Fernando Batalha, GUU – Dele-

gação de Angola, 1952.
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hierarquiza-se. O assentamento estrutura-se a partir da repetição de faixas de quar-
teirões estreitos e compridos formados por parcelas com as mesmas características. 
A composição do assentamento parte do estabelecimento de um espaço central, 
onde se concentram os equipamentos e outros edifícios de não colonos, em torno 
do qual, com diversas confi gurações, são dispostas as faixas de quarteirões. Apesar 
de possuírem escalas muito díspares – os assentamentos projectados pela JCI na 
segunda metade da década de 1950 integram cerca de 30 casais enquanto as aldeias 
do Colonato do Limpopo ultrapassam na maioria dos casos os 120 casais –, parece-
-nos existir uma clara confl uência de temas e estratégias de desenho44. [•630]

44 Colocámos também como hipótese para um desenvolvimento futuro, a análise destas aldeias a partir 

dos assentamentos portugueses do período colonial no Brasil.
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•629.  Assentamentos no Colonato de 

Cela - Angola. Fotografia aérea actual
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•630.  Assentamentos no Colonato do 

Limpopo - Moçambique. Fotografia 

aérea actual
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Detendo-nos sobre os projectos dos edifícios, e procurando construir uma ideia 
que consiga expressar o que invariavelmente está presente nos vários projectos ao 
longo dos vários momentos, verifi cámos que existe uma procura constante de enrai-
zamento dos projectos na arquitectura popular da região onde se inserem. Procura 
que se verifi ca a nível do programa e organização dos espaços – no caso dos casais 
agrícolas –, dos materiais e sistemas construtivos – em todos os programas –, e da 
procura de uma expressão institucional compatível com a escala do espaço rural – em 
parte dos equipamentos projectados na década de 1950 –. 

Do ponto de vista da expressão arquitectónica dos casais é curioso observar 
como vários autores forçam uma leitura dos projectos enquanto exemplos da “casa 
portuguesa”45, ainda que em simultâneo expressem considerações que contrariam 
esta visão.

Hélder Coelho e Vítor Mestre identifi cam os arquitectos Henrique Albino e 
António José de Oliveira Trigo como autores dos três46 projectos para os casais da CA 
de Pegões e consideram que a existência dos três projectos se justifi ca pela corres-
pondência aos três núcleos da colónia47. Hélder Coelho, sem diferenciar os projectos, 
questiona a infl uência de Raúl Lino no desenho dos casais48, propondo, em alterna-
tiva que “A casa rural: a habitação”, obra do engenheiro agrónomo Mário Botelho 

45 Quer Vítor Mestre, quer Hélder Coelho referenciam a expressão “casa portuguesa” à publicação LINO, 

Raúl. Casas Portuguesas – Alguns Apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. Lisboa, Valentim 

de Carvalho, 1933.

46 Ao longo do seu texto, Vítor Mestre refere-se apenas a dois dos três casais da CA de Pegões – casais do 

núcleo de Faias e de Pegões.

47 Convém sublinhar que os três projectos de casais foram desenvolvidos em anos diferentes e existem 

diferenças substanciais entre eles. A documentação do primeiro, que corresponde à maioria dos casais 

construídos no Núcleo das Faias, não está datada nem identifica o seu autor, sendo que o primeiro casal 

construído com este projecto data de 1948. O segundo projecto, que corresponde à maioria dos casais 

construídos no Núcleo de Pegões Velhos, datado de 1950 está assinado por António Trigo. O terceiro 

projecto (que parte do projecto desenvolvido para a CA da Gafanha em 1950), corresponde aos casais 

construídos no Núcleo de Figueiras e no conjunto de Vale da Judia, está datado de 1954 e assinado por 

Maurício Trindade Chagas. A possibilidade de Henrique Brando Albino ser o autor do primeiro projecto 

parece-nos improvável, pois segundo a sua ficha de cadastro de funcionário da JCI*, trabalhou no orga-

nismo apenas entre Junho de 1951 e Agosto de 1955. 

 *ANTT. Ministério da Agricultura, 2ª Incorporação, NT 156-165.

48 “Os edifícios dos «casais» da CA de Pegões recorrem a um inventário de motivos arquitectónicos, 

onde as influências da citada casa portuguesa se estendem igualmente na desmultiplicação formal 

que encontrámos nas edificações, bem como assim na procura de marcar formalmente determinados 

elementos compositivos da morfologia das mesmas. [...] o que se verifica em concreto é que a apro-

priação apenas de um modo parcial dos postulados contidos na referida publicação, afasta em termos 

estritos, a linguagem dos edifícios dos estereótipos e dos normativos que formaram o ideário postulado 

por Raúl Lino. [...] é perceptível que esse imaginário não foi tido enquanto um «guia» restrito [...]. De 

certo modo houve um comprometimento apenas parcial dos projectos para com esses ideais, e inclu-

sive um certo afastamento a algum engrandecimento romântico que caracterizava o processo mental 

do autor em causa, levando a que o desenho das habitações se afastasse de algum desse peso e desse 

exagero. O imaginário formal de Raúl Lino não foi de facto fielmente seguido nestes projectos, existindo 

uma procura de aligeirar morfologicamente as edificações, libertando-as de alguma dessa excessiva 

carga regionalista que no universo da casa portuguesa estava já no limite do folclore arquitectónico.” in 

COELHO, Hélder Paiva. “O Núcleo de edifícios modernos de Santo Isidro de Pegões”. in PEREIRA, Nuno 

Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, Câmara Municipal de Montijo, 2009. p.92.

do enraizamento dos edifícios 
na arquitectura popular
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de Almeida editada em 1941, tenha tido um papel “muito mais incisivo na gramática 
espacial que mediou os projectos dos casais”49. 

Vítor Mestre considera que os casais “revelam uma arquitectura «conserva-
dora/ruralista» que viria a surgir e perdurar durante todo o Estado Novo.” Afi rma 
que “podemos observar que se procurou estabilizar uma linguagem formal pouco 
inventiva e muito próxima da «casa portuguesa» (re)criada e defendida pelo arqui-
tecto Raúl Lino onde este defendia modelos específi cos para regiões específi cas do 
nosso país.” Contudo adverte para o facto de na globalidade das CA da JCI existirem 
excepções com “apontamentos formais e tipológicos relevantes no sentido do enten-
dimento da arquitectura contemporânea nomeadamente do movimento Moderno, 
bem como o seu «entrosamento» ou aproximação às arquitecturas ditas «regio-
nais» que o inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa nos anos 50 viria a revelar. 
Alguns desses exemplos merecem-nos todo o interesse uma vez que também aqui 
se poderá ler o sentido cultural destes Arquitectos que procuraram equilíbrios entre 
a vanguarda do Movimento Moderno e o sentido de uma arquitectura tradicional/
regional do lugar para onde projectavam […]”50.

Especifi camente sobre os casais do Núcleo de Faias e Pegões da CA de Pegões, 
sublinha “uma grande contenção do espaço interior, encontrando na sua articulação 
soluções próximas da nossa arquitectura popular, como seja a ausência de espaço de 
circulação, para acesso aos compartimentos.” 51

À radical afi rmação da arquitecta Maria Fernandes – “os projectos de arquitec-
tura das colónias foram concebidos em materiais contemporâneos a simular uma 
arquitectura «popular portuguesa» que se julgava ser a daquela região. […] O mesmo 
projecto era adaptado com materiais de revestimento diferentes: o granito a Norte 
e a cal a sul.”52, preferimos a interpretação do geógrafo João Rapazote sobre o casal 
da CA do Barroso:

Esta arquitectura é […] resultado de uma interpretação da casa tradicional 
conhecedora dos modelos modernos da época, mas imbuída dos valores do 
Estado Novo, que desta forma concretizou a sua tentativa de conceptuali-
zação de uma “casa tradicional portuguesa” adaptada à região.53

João Rapazote

João Rapazote fundamenta a sua afi rmação através da concentração da habi-
tação e dependências agrícolas num edifício único, à semelhança da “casa barrosã 

49 COELHO, Hélder Paiva. “O Núcleo de edifícios modernos de Santo Isidro de Pegões”. in PEREIRA, Nuno 

Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Op. cit. p.92.

50 MESTRE, Victor. “Faias e Pegões. De Terra de Bandoleiros, Guerrilheiros e Assaltantes à colonização dos 

anos 40 deste século”. in www.vmsa-arquitectos.com/Public_Faias-pegoes_1999.pdf [consultado em 

2011-11-11]. p.7.

51 Idem, ibidem.

52 FERNANDES, Maria. "Os colonos e a arquitectura de adobe em Portugal". in Actas do Congresso Terra-

Brasil 2008. São Luís do Maranhão, 2008.

53 RAPAZOTE, João. “«Aldeias-Jardim» no concelho de Montalegre – O projecto da JCI para os baldios do 

Barroso”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, n.º 1, Junho de 2012. Centro de Estudos de 

Geografia e Ordenamento do Território. p.224.
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tradicional”, ainda que as questões de “iluminação, ventilação e higiene” tenham 
determinado a alteração da sua organização através da sobreposição dos dois 
programas, e da manutenção da função social da cozinha e a sua colocação estra-
tégica no aquecimento de toda a habitação, substituindo o “anterior efeito da loja 
dos bovinos”54.

Este debate amplia a nossa questão inicial, sobre a operatividade da discussão 
entre “fazer moderno e o fazer nacional” 55, ao exigir uma clarifi cação sobre o 
sentido e profundidade da procura de uma arquitectura regional, e das suas nuances. 
Se entendermos que corresponde a uma abordagem acrítica apenas do ponto de 
vista da imagem, materiais e símbolos56, integra-se no sentido pejorativo do “fazer 
nacional”. Se entendermos que corresponde a uma conservação e manutenção das 
formas e técnicas construtivas longamente testadas, considerando que não se justi-
fi ca alteração por continuarem a garantir uma resposta adequada às premissas equa-
cionadas, encontramos um sentido de tradicionalismo conservador que não acarreta 
necessariamente um sentido pejorativo, mas uma aposta em valores seguros, 
com reduzida margem para experimentalismo e, consequentemente, evolução. 
Se, porém, entendermos signifi car um enraizamento das formas e relações entre 
espaços na arquitectura popular da região, procurando interpretar a essência entre 
forma e circunstância, adaptando-as a novas premissas de higiene e moral, poderá 
ser entendida como postura moderna, mesmo que o novo homem que se pretende 
construir não seja o homem liberto sonhado pelo Movimento Moderno.

Ainda que pontualmente, a aproximação à arquitectura popular possa ser lida 
segundo uma destas determinadas perspectivas, revelando a postura de um arqui-
tecto específi co, ou de um particular contexto de condicionamento da encomenda, 
entendemos que na globalidade de todo o percurso de construção das colónias 
agrícolas, o interesse na arquitectura popular constitui, antes de mais, um meio de 
apreender mecanismos de aproximação à cultura dos colonos a quem se dirigem os 
edifícios; nos quais, apesar de se pretender alterar os parâmetros de salubridade, 
higiene e moral, se procura que exista do ponto de vista dos colonos uma identifi -
cação que contribua para o sucesso da colonização.

Esta aproximação é mais visível nos projectos dos casais, onde aparentemente, 
pelo facto dos edifícios serem pagos pelos colonos e sob regimes de empréstimo de 
longa duração, se entendeu que não deveriam ser utilizadas técnicas construtivas e 

54 RAPAZOTE, João. “«Aldeias-Jardim» no concelho de Montalegre – O projecto da JCI para os baldios do 

Barroso”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, n.º 1, Junho de 2012. Centro de Estudos de 

Geografia e Ordenamento do Território. p.222-224.

55 BANDEIRINHA, José António. Quinas vivas: memória descritiva de alguns episódios significativos do 

conflito entre fazer moderno e fazer nacional na arquitectura portuguesa dos anos 40. Porto, Faup Publica-

ções, 1996.

56 À semelhança das “imagens regionais” desenhadas por Helena Abreu para o Atlas de Amorim Girão, 

construindo forçosamente tipos regionais. 

 GIRÃO, Aristides de Amorim. Atlas de Portugal. Coimbra, Instituto de Estudos Geográficos, 1958 [2ª 

edição].
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expressões arquitectónicas cuja durabilidade e facilidade de manutenção não esti-
vesse sufi cientemente testada. Entendemos que no projecto dos equipamentos, 
pese embora as diversas expressões experienciadas, é também a leitura e reinter-
pretação da arquitectura popular que constitui o tema central transversal a todos os 
momentos e projectos.
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Do ponto de vista dos projectos para os casais, e retomando o tema da legibilidade, 
interessa-nos sublinhar o processo de transformação, desde os pátios de lavoura 
isolados até à sua condição actual.

Numa primeira fase do programa colonizador foram contruídos casais respon-
dendo a premissas centradas nas questões agrícolas e nas questões de higiene e salu-
bridade. Desvinculado de qualquer intuito de relação urbana e sem preocupações de 
expressão e qualidade arquitectónica, o casal, voltado para si mesmo, era organizado 
como somatório de volumes em torno de um pátio de lavoura. A elementaridade do 
seu sistema compositivo permitia-lhe, contudo, ter fl exibilidade para responder a 
novas condições, fossem elas de crescimento ou alteração funcional no âmbito da 
família ou da produção, sem perder, no essencial, a legibilidade do seu princípio.

Na fase seguinte, que corresponde ao período entre 1943 e 1951, são construídos 
vários conjuntos de casais que, quer pela abrangência em termos de colónias, e nestas 
em diferentes condições de povoamento, quer pelo número de edifícios constru-
ídos, constituem a expressão maior da obra da JCI. É nestes casais que nos interessa 
centrar o problema. O desenho do casal deixa de ser entendido isoladamente e passa 
a responder também ao contexto do assentamento. Reagindo à falta de qualidade 
arquitectónica dos casais anteriores e procurando dotar os edifícios de um sentido de 
representação que traduzisse o estatuto social que se pretendia imprimir aos colonos, 
procuram-se sistemas fechados a intervenções posteriores, potencialmente desqua-
lifi cadoras. O projecto dos casais substitui o sistema aberto do pátio de lavoura pela 
forma fechada de um edifício objecto, edifício que responde a um programa estático. 
A habitação é dimensionada para um casal com cerca de quatro fi lhos, e, mesmo 
prevendo que apenas o fi lho varão possa herdar a propriedade dando continuidade 
à empresa agrícola familiar, a habitação não contempla espaços adequados para a 
convivência das três gerações em simultâneo57. No mesmo sentido, as dependências 
agrícolas, quer no que respeita ao armazenamento dos produtos e forragens, quer do 
ponto de vista dos espaços para os animais, são equacionadas e dimensionadas como 
resposta a um programa previamente fi xado para uma empresa agrícola cujo objec-
tivo é ocupar e fi nanciar uma família nas suas necessidades básicas, sem margem 
para grandes lucros, não colocando hipóteses de alterações signifi cativas  
nas espécies, quantidades e meios de produção, e consequentemente não prevendo 

57 Sobre o problema da flexibilidade de adaptação às alterações familiares e de produção, interessa 

observar que nas experiências congéneres do INC em Espanha há uma adopção generalizada da casa 

pátio. “[…] a tipologia própria da casa de campo, aquela que tem que admitir um espaço de trabalho, 

traduz-se num pátio elástico que é capaz e assimilar diferentes usos dentro de uma estrutura urbana.”1 

Mas existem muitas outras experiências em operações similares que também tratam o problema da 

flexibilidade de crescimento sem recorrerem ao modelo do pátio. Podemos referir a proposta portu-

guesa apresentada em 1956, ao CIAM 10 "Habitat Rural, Nouvelle Communauté Agricole", ou num 

contexto não agrícola, o projecto coordenado pelo arquitecto Pedro Ramalho para a operação SAAL 

Antas, no Porto em 1975, no qual é proposto um sistema de ampliação da casa. Este dispositivo, para 

além de outras circunstâncias, tem permitido que todo o conjunto, apesar de ser alvo de diversas inter-

venções pelos proprietários, não tenha perdido, na sua essência, a legibilidade dos seus princípios.
 1 PIZZA, António. “Debate” La habitación y la ciudad moderna: rupturas y continuidades. Actas do 1º Semi-

nário DOCOMOMO Ibérico, Fundación Mies van der Rohe, Zaragoza, 1998. p.160.

do contributo 
do estudo das colónias 

para o exercício do projecto
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fl exibilidade nos espaços. 
Como já referimos anteriormente, instalada a diversidade de apropriações dos 

edifícios e espaços das parcelas, estes elementos deixam de contribuir para a legibi-
lidade dos assentamentos, e desse ponto de vista aproximam-se de uma das caracte-
rísticas do actual território desruralizado e extensamente urbanizado – a valorização 
da propriedade privada e o culto da diferenciação. Com as devidas diferenças que 
marcam cada uma das circunstâncias, sob várias perspectivas, e nas várias escalas – 
desde a ambivalência da relação entre trabalho e casa, ora sobrepostos num único 
edifício, ora fazendo um uso alargado do território, passando pela autonomia de 
desenho entre edifícios e espaço público, até à predominância do espaço vazio sobre 
o cheio –, existem alguns ajustes de distância que, quer nos seus objectivos, quer nas 
formas consequentes, estão analogamente presentes nas colónias agrícolas da JCI e 
no território contemporâneo.

 Uma das questões mais signifi cativas do território extensamente urbanizado 
prende-se com a profunda alteração da sua extensão58, englobando espaços antes 
defi nidos como urbano e como rural, evidenciando por um lado uma redefi nição da 
noção de limite59 e, por outro da relação fi gura-fundo. Podemos ver como uma das 
causas desta extensão o aumento da capacidade de intervenção individual no terri-
tório, das alterações do estilo de vida e comportamentos dos habitantes. Capacidade 
que decorre não só da progressiva democratização60, como também do crescimento 
económico e da facilidade de acesso a materiais e sistemas de construção básicos e 
expeditos, e das novas disponibilidades tecnológicas, em especial as de comunicação. 
Não podemos, no entanto, deixar de também ler neste processo – em que o espaço 
privado se sobrepõe ao público, o individual ao colectivo – a prevalência da escolha 
da casa individual no lote como um resquício de uma cultura também veiculada 
pelo Estado Novo, de que as colónias agrícolas da JCI são exemplo, de valorização da 
propriedade e da família. 

58 “A cidade pontual deu origem à cidade região. (...) Nela já não há fronteiras definidas entre os espaços 

urbano e rural. (...) O homem do futuro, do século XXI (que está próximo...) não será rural nem urbano: 

será as duas coisas ao mesmo tempo sem as confundir.” TELLES, Gonçalo Ribeiro. Um Novo Conceito de 

Cidade: a Paisagem Global. Contemporânea Editora e Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos, 

1996.  p.7.

59 “(…) vistas do céu, as cidades perdem a sua definição; perde-se a unidade formal, as noções de limite e 

de centro; perde-se a ideia de cidade enquanto aglomerado denso, estruturado, contido em limites defi-

nidos; perde-se a dicotomia convencional cidade/campo ou urbano/rural. Perde-se, afinal, a clareza dos 

referentes identitários longamente construídos sobre discursos e imagens que invariavelmente remetem 

para o passado e para as marcas que o tempo deixou inscritas nos edifícios, nas praças e nas ruas dos 

centros antigos/históricos.” in Domingues, Álvaro. “Construir un País: la rehumanización del território”. 

In Comunicação ao II Foro Internacional do Feismo. Ourense, 2007. p.24.

60 “Um aspecto da contemporaneidade que, mais uma vez, embaraça: temos alguma dificuldade em 

aceitar que o espaço público, privado da aura que o circundava na cidade do passado, se tornou lugar da 

repetição burocrática e que o espaço privado se tornou lugar de uma diferença repetitiva. A democrati-

zação do espaço parece assim resultar no seu oposto, num espaço que nem a sociedade nem o indivíduo 

ou grupo, como tal, são capazes de dominar.” in SECCHI, Bernardo,“La città europea contemporanea e il 

suo progetto.” Territorio n.º 20. Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, 2002: 

78-91.
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A construção da legibilidade constitui um dos desafi os do projecto sobre os 
espaços da incerteza e da mutabilidade que caracterizam hoje o território, e, em 
conjunto com o tema da forma, é tido como contraditório ou proibido61, discutindo-
-se, em surdina, a legitimidade, hoje, da forma projectada pelos instrumentos do 
desenho ou a hipotética ausência da forma projectada pela soma dos processos 
diversos e independentes que nela intervêm. Cremos que o arquitecto não pode 
demitir-se da sua missão de trabalhar com as formas e procurar uma ordem signifi -
cativa no contexto onde intervém, seja através de projectos abrangentes, de grande 
escala, seja contribuindo para leituras globais através da organização de partes.

Perante um lugar surge sempre a pergunta sobre a possibilidade de nele 
trabalhar. Procuramos que dados podemos recolher para deixar de estar 
totalmente à mercê da existência incompreensível das coisas. Da sua 
agressividade incontida. Da sua ironia. Este lugar não diz nada ao ouvido. 
Não proponho nenhum tipo de contemplação, mas uma identifi cação. O 
projecto está em quem se identifi ca com o lugar. 62

Enric Miralles

A forma do território contemporâneo “descontínuo, disperso, fragmentário, 
heterogéneo, sem regras facilmente reconhecíveis, conotado pela mistura de acti-
vidades, presença simultânea de partes, formas e técnicas pertencentes a épocas 
diversas”63 decorrendo da falta de tempo de maturação prévia, adaptou as suas 
premissas a matrizes que permaneciam no território (sistemas de mobilidade, de 
propriedade, estrutura física, etc.) que lhe eram, em muitos aspectos (escala, estru-
tura, etc.), claramente desajustados64. Se a questão do desenho e projecto no terri-
tório contemporâneo se coloca, por um lado, como uma contingência de um tempo 
regido pela oportunidade e expectativa da ocasião, por outro, coloca-se como uma 
necessidade de estratégia de resposta à variação e convivência de programas e 

61 “Falar de forma da cidade e do território parece hoje proibido. Pode-se talvez falar do passado, mas não 

como um problema actual. É-se imediatamente olhado com desconfiança por se ocupar de coisas irrele-

vantes. (…) Se levanto a questão é porque me parece que a forma da cidade está hoje no centro de uma 

disputa da qual ninguém gosta de falar, talvez por causa de muitos equívocos que dominam a própria 

ideia de forma da cidade". in SECCHI, Bernardo. “Diario di un urbanista”. Diario di un urbanista [em linha]. 

[consult. 09/05/30]. Disponível em www.planum.net/topics/secchi-diario.html.

62 MIRALLES, Enric. “3 memorias (Llobregat)”. In Quaderns d’arquitectura i urbanisme. n.º. 186 “Barcelona: 

una geografía virtual”. Barcelona, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 1990. p. 20

63 SECCHI, Bernardo. “Viaggio di formazione. Prolusione nell’ Inaugurazione dell'Anno Accademico 1998-

99, Istituto Universitario di Architettura di Venezia”. Corso di Urbanistica A, 1998/99. 

64 “Os planos e os urbanistas foram chegando, depois de estar perdido o essencial. E administraram o 

melhor que puderam e souberam a crise, geralmente sem bom senso, nem eficácia. O discurso do 

património e da sua salvaguarda aparece como álibi hipócrita para a construção do subúrbio que, em 

caminho inverso, ameaça o centro. A quantificação dos analistas do plano desqualifica, porque esquece 

o desenho; e vai vencendo a racionalidade do número, do tráfego, da curva óptima, da mais valia que 

nada têm de urbano. Sobrepondo malhas com critérios formais opostos, desqualificam-se os espaços 

preexistentes e não se criam alternativas. Tudo vai ficando informe para não dizer disforme e, com relva, 

se desenham em planta praças sem alçados.” in Costa, Alexandre Alves. “Desenvolvimentos a partir de 

um mote retirado a Manuel Maria Carrilho”, 1990. In Textos datados. e|d|arq, Coimbra, 2007. p.58.
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funções diversas.65

Entendemos que as organizações ancestrais do espaço rural, pelo modo como 
estabelecem relações entre elementos numa circunstância de grande espaço aberto, 
constituem, a par da cidade consolidada, mas em muitos aspectos mais operati-
vamente que esta, um campo de aprendizagem muito rico para a intervenção na 
actual realidade urbana difusa e dispersa. O genótipo da “praça geográfi ca” proposto 
por Madalena Pinto da Silva para a cidade contemporânea66 constitui um exemplo 
concreto desta hipótese. Também Bernardo Secchi, apesar de considerar difícil 
“construir hoje um conjunto coerente aberto às regras impostas pela justa distância 
e representá-lo num projecto de solo adequado ao caleidoscópio da cidade e da 
sociedade contemporânea”, refere os exemplos da “aggeratio romana”, da “bonifi ca” 
italiana, dos terraços de Levaux, ou da rede de muros de pedra seca em Salento, como 
provas de que os arquitectos e urbanistas detêm instrumentos que lhes permitem, 
pelo menos, tentar enfrentar o desafi o67.

Após esta investigação em torno dos projectos da JCI para as colónias agrícolas 
construídas em Portugal continental, onde constatámos que mais uma vez, na história 
da colonização portuguesa, não se trata de um modelo formal fechado imposto ao 
território, mas antes da adaptação de um conjunto de princípios de relação entre 
espaços, infra-estruturas e edifícios a uma condição particular de um território; e 
reconhecemos na fl exibilidade desta estratégia um sentido operativo, e uma capaci-
dade de debater o tema da legibilidade em condições espaciais análogas aquelas com 
que hoje nos debatemos, acreditamos que a experiência da JCI constitui um campo 
rico de aprendizagem para o exercício de projecto no território contemporâneo.

65 “A mistura de casas e oficinas, de escritórios, casas e estabelecimentos comerciais, equipamentos 

públicos e privados, de linguagens arquitectónicas, coloca em primeiro lugar um problema cultural: 

da riqueza e da flexibilidade, mas também do grau de tolerância no confronto de ruídos e poluição, da 

sobreposição e intersecção de tempos. A reflexão sobre a mistura funcional é também reflexão sobre a 

capacidade de transformação da cidade: casas que se tornam oficinas, oficinas que se tornam teatros, 

escolas que se tornam casas.” Secchi, Bernardo. “Città moderna, città contemporanea e loro futuri”. 

Corso di Urbanistica A, 1998/99 [em linha]. [consult. 99/06/06]. Disponível em. www.iuav.unive.it/

urbanlab.

66 SILVA, Maria Madalena Ferreira Pinto da. Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contempo-

rânea. Porto, Faup, 2009. [Dissertação de Doutoramento em arquitectura].

67 “Interpretam não só a modelação do território, mas também a sua natureza geológica e litológica, o 

regime hidráulico, as condições materiais e sociais de uma agricultura possível, construindo um conjunto 

de distâncias: entre canais de drenagem, entre pendentes e intersecções horizontais, entre superfície 

cultivável e esforços de remoção de pedras. Na imensa construção social do território, na enorme quan-

tidade de trabalho morto que é depositado, na escrita e reescrita do palimpsesto urbano e territorial 

é incorporada uma grande sabedoria e prudência, mas também uma grande capacidade imaginativa.”
 

Bernardo Secchi. “La città europea contemporanea e il suo progetto”. Territorio n.º 20. Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, 2002. p.78-91.
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Com memórias e heranças do tempo longo mas 
também com a certeza que o futuro não é apenas 
uma continuação do passado, há agora que 
moldar o território, procurando equilíbrios entre os 
seus diferentes usos e tornando-o um espaço onde 
os que venham da cidade e os que já o povoam 
possam, sempre, começar de novo.1

Fernando Oliveira Baptista

1 Baptista, Fernando Oliveira. “Declínio de um Tempo Longo” In Pais de 

Brito, J. et al (Org.). O Voo do Arado. Lisboa, Museu Nacional de Etno-

logia, 1996. p.74.
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As questões colocadas inicialmente, parecem-nos estar debatidas ao longo 
do corpo do trabalho, cuja estrutura, construída sobre a nossa hipótese de leitura 
do objecto, revela, desde logo, pistas para o seu entendimento. Acreditamos que é 
possível decifrar a relação entre as formas da arquitectura e os valores que lhe são 
subjacentes, e que, no caso das colónias agrícolas da JCI, a arquitectura constituiu 
um meio efi caz de materializar e comunicar os objectivos e contornos do programa 
colonizador. 

O corpo do trabalho, estruturado em quatro momentos signifi cantes do ponto 
de vista do posicionamento da JCI e da consequente tradução arquitectónica, iden-
tifi ca para as diferentes escalas, da casa ao território, o contexto e objectivos do 
programa, assim como as premissas, temas e problemas debatidos do ponto de vista 
do projecto de arquitectura. Procurámos, na abordagem em cada escala, em cada 
momento, e na identifi cação dos princípios e dos dispositivos de desenho invariantes 
no conjunto de sete colónias, elaborar sínteses pontuais que, pela natureza, quer 
do objecto, quer das questões colocadas, não nos parecem encaminhar para uma 
conclusão, mas antes para epílogo.

Epílogo
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A JCI foi criada no intuito de colonizar dois tipos de terras: as que seriam irri-
gadas pelo plano de hidráulica agrícola e os baldios que se identifi cassem como tendo 
aptidão agrícola. 

O objectivo seria aumentar a produtividade agrícola do país e promover a calma 
social através da transformação dos trabalhadores agrícolas em proprietários. Sob 
estes objectivos subsistia também um conjunto de ideias que se defendiam para a 
Nação, e que se consubstanciavam na conservação de uma população rural, cuja 
base assentaria na instituição da família, à qual caberia um lar e terra para a sua 
subsistência. O programa de colonização interna cumpriria deste modo uma vocação 
nacional, de fi xação da raça e valorização do território, experiência que serviria 
também como viveiro para a colonização ultramarina.

Do reconhecimento dos baldios, fi cou claro que a sua grande extensão e poten-
cial agrícola eram apenas um mito, dado que a maioria da sua área teria apenas 
aptidão fl orestal. Por outro lado, as terras abrangidas pelo plano de irrigação corres-
pondiam, na maioria dos casos a grandes propriedades privadas. A forte pressão dos 
proprietários, contra a sua colonização, invalidou completamente a execução de 
colónias agrícolas nessas áreas.

A obra realizada nas sete colónias construídas corresponde, no Norte, a um 
programa “civilizador” destinado à colonização dos poucos baldios que reuniam 
condições para tal, enquanto no Sul correspondem a um ensaio de programa “despro-
letarizador / recampesinador” que se queria exemplar e exemplo para a colonização 
das grandes explorações agrícolas do Sul.

Perante a incapacidade política de intervenção estatal na propriedade privada, 
o programa colonizador da JCI não atinge os seus objectivos, fi cando resumido a um 
pequeno conjunto de ensaios, com uma dimensão irrelevante à escala do território 
nacional. Acresce que por variados e independentes motivos, à excepção de Pegões, 
cada uma das colónias acabaria por sofrer difi culdades que ditariam o seu fracasso e 
as votariam ao esquecimento. 

Nestas intervenções, de âmbito eminentemente agrícola e social, a arquitectura 
é apenas uma das componentes, necessária, mas claramente insufi ciente para deter-
minar o seu sucesso ou fracasso. O seu contributo prende-se essencialmente com 
três aspectos – a qualifi cação das condições espaciais, a construção de uma imagem 
identitária e o debate em torno dos programas dos edifícios –. Ao contrário do que 
sucedeu com os equipamentos, onde houve espaço para experimentação sobre o 
seu programa e organização, no caso das habitações dos colonos, a participação dos 
arquitectos nas equipas de projecto não teve qualquer refl exo, mantendo-se durante 
todo o percurso de construção das sete colónias agrícolas o programa estabelecido 
inicialmente. Apesar de existirem, entre os vários casais projectados, diferenças de 
dimensionamento, não foram propostos quaisquer dispositivos que dotassem os 
edifícios dos casais de fl exibilidade na adaptação às variações, necessidades e aspi-
rações do agregado familiar, facto que terá tido algum impacto para o insucesso da 
acção colonizadora.
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Enquanto laboratório, a construção das sete colónias agrícolas terá servido para 
informar a colonização agrícola em Angola e Moçambique, desenvolvida na década 
de 1950 e 1960.

Entendemos que o tratamento generalizador que a história, a sociologia, e a 
economia rural fazem do período em que foram construídas as sete colónias agrí-
colas, do ponto de vista da arquitectura, é redutor, perante a diversidade existente de 
experiências arquitectónicas, quer do ponto de vista do desenho dos edifícios, quer 
do desenho dos assentamentos.

Orientamos a nossa investigação no sentido de identifi car contextos, premissas 
e objectivos que justifi cassem essa diversidade. Para além do reconhecimento de uma 
metodologia que atenda à geografi a da região onde se desenvolve cada uma das 
intervenções, consideramos que a chave de leitura para esta variedade, quer entre 
colónias, quer entre edifícios da mesma colónia, reside na extensão do período em 
que estas foram projectadas e construídas (20 anos – 1937 a 1957) refl ectindo quer os 
diferentes momentos de enquadramento politico e social do programa colonizador, 
quer os diferentes modos como ao longo do tempo o Estado Novo condicionou a 
expressão arquitectónica dos seus edifícios.

Identifi cámos quatro momentos que permitem circunscrever uma circunstância 
específi ca que determina a existência e as premissas da encomenda arquitectónica. 

No primeiro momento, em que se procura fi xar uma metodologia de inter-
venção centrada na dimensão e constituição do casal agrícola, os projectos são 
desenvolvidos por engenheiros civis ou agrónomos, sendo as questões arquitectó-
nicas desvalorizadas. 

No momento seguinte, em que é projectada a maioria das intervenções, a arqui-
tectura é chamada, por via dos arquitectos a trabalhar na DGEMN, quer para digni-
fi car e engrandecer a imagem do Lar, símbolo da família, base da Nação, quer para 
dar forma e legibilidade aos assentamentos. 

O terceiro momento corresponde ao período no pós-guerra em que apesar das 
colónias estarem a ser construídas, existe já uma consciência que o programa colo-
nizador, em toda a sua amplitude, não se concretizaria. Aos arquitectos, agora inte-
grados na estrutura da Junta, é pedido que reformulem os projectos dos edifícios dos 
casais no sentido de reduzir os custos da sua construção. A reorientação do Estado, 
no sentido da modernização e industrialização do país, provoca a deslocação do seu 
meio de expressão privilegiado, do casal agrícola para os equipamentos da assistência 
e conjuntos dos “centros sociais”, à semelhança do que estava a ser construído nos 
assentamentos desenvolvidos no âmbito das hidroeléctricas. Neste sentido, abre-se 
espaço à experimentação de uma outra expressão arquitectónica, evocadora da 
modernidade que se pretendia representar.

 No último momento encerram-se os processos pendentes e implementam-
-se estruturas cooperativas. A arquitectura está já enraizada nos processos e quoti-
diano da Junta. O conhecimento acumulado nas experiências anteriores permite uma 
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certa autonomia dos arquitectos a quem é solicitado, genericamente, pragmatismo. 
Refl ectindo o debate arquitectónico da década de 1950, o modelo da casa unifa-
miliar isolada é abandonado, testando-se outras tipologias – edifícios geminados 
e em banda. Os assentamentos passam a integrar num mesmo conjunto as casas 
dos colonos, os equipamentos e as habitações dos técnicos, e procuram estabelecer 
um sentido de comunidade. Nos edifícios assiste-se à procura de uma expressão e 
composição arquitectónica que podemos apelidar de moderno situado.

No percurso de construção das colónias agrícolas da JCI, pela presença cons-
tante de Eugénio Correia [1897 – 1987], ainda que assumindo diversas funções – no 
segundo momento projectista dos casais e assentamentos enquanto arquitecto da 
DGEMN; no terceiro momento projectista do conjunto de Santo Isidro de Pegões 
enquanto arquitecto independente, e, no quarto momento arquitecto-Inspector 
Superior de Obras Públicas –, entendemos que o percurso de construção das coló-
nias agrícolas da JCI refl ecte também o seu próprio percurso enquanto arquitecto, e 
as idiossincrasias da sua geração.

Em grande parte do percurso de construção das colónias agrícolas da JCI, os seus 
projectos e obras construídas espelham os temas do debate arquitectónico do seu 
período. Temas que os arquitectos da JCI também debateram, e nalguns aspectos, 
ainda que não tenham tido dimensão, divulgação e visibilidade para serem modelo, 
exemplo ou referência, foram precursores.

O facto de a maioria dos casais e assentamentos terem sido projectados na 
década de 1940 – nos “Os anos de engrandecimento”1, – leva a que o conjunto da obra 
da JCI nas colónias agrícolas seja tendencial e reactivamente lido nesse contexto, 
sendo as obras dos outros períodos lidas como excepções inusitadas.

Sobre esse período, ao contrário da leitura genérica que é usualmente feita – 
de que se trata de edifícios com uma “Linguagem pouco inventiva próxima da ‘casa 
portuguesa’”, imbuída de símbolos folclóricos, “Português Suave”-, entendemos que 
os projectos reinterpretam a casa popular da região, a partir dos seus espaços, formas 
e relações ultrapassando um ponto de vista epidérmico. Uma reinterpretação que é 
pensada à luz de diferentes premissas de higiene, moral e organização social, e que 
não se abstém, antes pelo contrário, de exercer uma manipulação no sentido de esta-
belecer um espaço capaz de condicionar com os seus valores o quotidiano do homem 
que se quer “civilizar”. 

A matriz de desenho da maioria dos assentamentos revela uma panóplia de 
referências, infl uências ou convergências de temas resgatados quer ao debate inter-
nacional da época, quer a referências ancestrais que podemos evocar. Não deixa de 
constituir, contudo, uma revisitação aos princípios mais elementares dos espaços 
urbanos portugueses – pela criteriosa escolha e adaptação ao lugar, pela estruturação 

1 ACCIAIUOLI, Margarida. Os Anos 40 em Portugal. O País, o Regime e as Artes. “Restauração” e “Cele-

bração”. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 1991. [disser-

tação de doutoramento em História da Arte Contemporânea].
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A prática da arquitectura é 
o mais delicioso dos traba-
lhos. É também junto com 
a agricultura, a mais neces-
sária para o homem.2 Philip 
Johnson

2 JOHNSON, Philip. “Discurso de acepta-

ción del premio Pritzker de Arquitectura, 

1979”. in AAVV. Premios Pritzker. Discursos 

de aceptación, 1979-2015. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2015.

a partir da apropriação de um arruamento territorial, pela composição do 
assentamento a partir do desenho do espaço público, e pelo monodireccio-
namento da malha –.

Procurando construir uma ideia que consiga expressar o que invaria-
velmente está presente nos projectos das colónias agrícolas (com maior 
relevância nos assentamentos da CA Barroso) e lhes permite manter a sua 
legibilidade e capacidade de inscrição, diríamos que é a concentração de 
intenções, de respostas às várias premissas, no desenho de cada elemento 
estruturante. Desenho esse que toma o espaço público – arruamento, largo e 
praça central – como elemento estruturante do seu sistema compositivo, e se 
ancora numa apropriação sensível da circunstância geográfi ca e topográfi ca 
do sítio, utilizando um mínimo de recursos construídos.
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de Figueiras e no Vale da Judia da 
CA de Pegões. Arq. Maurício Trin-
dade Chagas, 1954. Plantas cortes e 
alçados 1/250
Desenho da autora

140 •59. CA da Gafanha. Planta esquemá-
tica de localização
Desenho da autora

142 •60. CA da Gafanha. Planta 1/25.000
Desenho da autora

143 •61. Equipamentos na CA da Gafanha: 
Capela - arq. Trindade Chagas, 1956 -, 
escola primária e posto médico social 
- arq. António Trigo, 1954
Fotografia da autora.

JCI. Actividades da Junta de Colonização 

Interna [Documentação fotográfica]: 

Centros de Colonização. Lisboa, JCI, [195-

?]. s/n.
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Idem.

144 •62. CA da Gafanha. Excerto da zona 
do Centro Social. Planta 1/2.500
Desenho da autora

145 •63. CA da Gafanha. Excerto da zona 
dos aceiros a Nascente do Centro 
Social. Planta 1/2.500
Desenho da autora

146 •64. Casal tipo construído na CA da 
Gafanha - arq. Maurício Trindade 
Chagas, 1950. Fotografi a
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.111.

147 •65. Casal tipo construído na CA 
da Gafanha. Arq. Maurício Trin-
dade Chagas, 1950. Plantas cortes e 
alçados 1/250
Desenho da autora

148 •66. CA do Barroso. Planta esquemá-
tica de localização
Desenho da autora

149 •67. Colono no Barroso
Artur Pastor , (c. 1960 e entre 1955 e 1970). 

Arquivo Municipal de Lisboa PT/AMLSB/

ART/021718, PT/AMLSB/ART/010832

150 •68. “A região do Barroso e a zonas a 
Colonizar”
Sobreposição de três desenhos:

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte - freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 

1945. s/n.

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: III Parte - freguesias 

de Montalegre, Padornelos e Meixedo. 

Lisboa, JCI, 1946. s/n.

151 •69. Equipamentos na CA do Barroso: 
capela e armazém na Aldeia Nova 
do Barroso, escola em Creande - 
arq. Trindade Chagas, 1951 -; escola, 
casa da professora e sala polivalente 
em Pinhal Novo; habitações para 
regentes agrícolas - arq. António 
Trigo, 1953
Fotografias da autora

152 •70. CA do Barroso. Núcleos da 
Chã - Aldeia Nova do Barroso - e de 
Creande. Planta 1/25.000
Desenho da autora

152 •71. CA do Barroso. Núcleos de S. 
Mateus e Vidoeiro. Planta 1/25.000
Desenho da autora

154 •72. CA do Barroso. Núcleo da Veiga 
de Montalegre. Planta 1/25.000
Desenho da autora

154 •73. CA do Barroso. Núcleos de Fontão 
e Pinhal Novo. Planta 1/25.000
Desenho da autora

156 •74. CA do Barroso. Assentamento 
da Aldeia Nova do Barroso. Planta 
1/2.500
Desenho da autora

157 •76. CA de Barroso. Centro Social. 
Planta 1/2.500
Desenho da autora

157 •75. CA de Barroso. Assentamento de 
Creande. Planta 1/2.500
Desenho da autora

158 •77. CA de Barroso. Assentamento do 
Vidoeiro. Planta 1/2.500
Desenho da autora

159 •78. CA do Barroso. Assentamento de 
S. Mateus. Planta 1/2.500
Desenho da autora

160 •79. CA do Barroso. Assentamento de 
Pinhal Novo. Planta 1/2.500
Desenho da autora

161 •80. CA de Barroso. Assentamento 
do Fontão. Planta 1/2.500
Desenho da autora

162 •81. CA do Barroso. Assentamento da 
Aldeia da Veiga. Planta 1/2.500
Desenho da autora

162 •82. Casal tipo construído na CA do 
Barroso.Fotografi a
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.114.

163 •83. Casal tipo construído na CA do 
Barroso.Arq. Eugénio Corrêa [?], 
1943. Plantas cortes e alçados 1/250
Desenho da autora

164 •84. CA do Alvão. Planta esquemática 
de localização
Desenho da autora

165 •85. Colonos do Alvão
BARRIGA, António Manuel Serrano 

Ribeira. Relatório de tirocínio do curso de 

regente agrícola. Évora, Escola de Regen-

tes Agrícolas, 1964. s/n

166 •86. CA do Alvão. Planta 1/25.000

Desenho da autora

167 •87. Equipamentos na CA do Alvão: 
capela - arq. J. Neves de Oliveira, 1967 
-; forno comunitário do Núcleo VII
OLIVEIRA, J. Neves. Capela a erigir no 

Centro de Colonização do Alvão: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1967. 

Folha 6.

Fotografia da autora

169 •88. CA do Alvão. Assentamentos 
dos sete núcleos. Plantas 1/2.500
Desenho da autora

170 •89. Casal tipo construído na CA 
do Alvão e Núcleos de Pinhal Novo 
e Fontão da CA do Barroso. Arq. 
Maurício Trindade Chagas, 1950. 
Fotografi a
BARRIGA, António Manuel Serrano 

Ribeira. Relatório de tirocínio do curso de 

regente agrícola. Évora, Escola de Regen-

tes Agrícolas, 1964. s/n

171 •90. Casal tipo construído na CA 
do Alvão e Núcleos de Pinhal Novo 
e Fontão da CA do Barroso. Arq. 
Maurício Trindade Chagas, 1950. 
Plantas cortes e alçados 1/250
Desenho da autora

172 •91. CA da Boalhosa. Planta esquemá-
tica de localização
Desenho da autora

173 •92. Família de Marcelino Rodrigues 
Costa na CA da Boalhosa em 1969
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB).

175 •93. Equipamentos na CA da 
Boalhosa: escola - arq. António Trigo, 
1957 -: casa da professora - arq. José 
Luiz Pinto Machado, 1957 -
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB).

Fotografia da autora

176 •94. CA da Boalhosa. Núcleo de 
Chã das Pipas e Chã do Real. Planta 
1/25.000
Desenho da autora

176 •95. CA da Boalhosa. Núcleo de Chã 
de Lamas - Vascões. Planta 1/25.000
Desenho da autora

Desenho da autora

178 •96. CA da Boalhosa. Assentamento 
de Vascões. Planta 1/2.500
Desenho da autora

178 •97. Casal tipo construído na CA 
da Boalhosa. Arq. José Luiz Pinto 
Machado, 1956. Fotografi a
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LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.116.

179 •98. Casal tipo construído na CA 
da Boalhosa. Arq. José Luiz Pinto 
Machado, 1956. Plantas cortes e 
alçados 1/250
Desenho da autora

185 •99.  Assistência médica nas Colónias 
Agrícolas
PASTOR, Artur. “Acção dos organismos 

do Estado, JCI, assistência médica nas 

colónias”. [PT/AMLSB/ART/021696, PT/

AMLSB/ART/021693] Arquivo Municipal 

de Lisboa.

Idem.

Idem.

186 •100.  Aula de bordados sob o mira-
douro da CA Martim Rei
“Junta de Colonização Interna [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

186 •101.  Aula de costura.
JCI. Actividades da JCI [Documentação fo-

tográfica]: Centros de Colonização. Lisboa, 

JCI, [195-?].

186 •102. Sala de televisão na CA Pegões
“Junta de Colonização Interna [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

186 •103.  “1958, colónia balnear das 
crianças da colónia de Pegões na 
praia da Barra (Aveiro) ”
PEREIRA, Sara Alexandra M. p. C. A co-

lonização interna durante o Estado Novo: 

o exemplo da Colónia Agrícola de Pegões. 

Lisboa, Departamento de história da 

Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, 2004. [Tese de Mestrado em His-

tória Local e Regional]. p.194.

189 •104.  “Assistência social nas colónias; 
Educação primária”.
PASTOR, Artur. “Acção da JCI; Assistência 

social nas colónias; Educação primária 

Bordados Cozinha Modelagem Tecelagem 

Convívio etc.”. [PT/AMLSB/ART/021704, 

PT/AMLSB/ART/021703]. Arquivo Munici-

pal de Lisboa.

192 •106.  “Distribuição de prémios aos 
Colonos”

“Distribuição de prémios aos Colonos”. 

[PT/AMLSB/ART/021721]. Arquivo Munici-

pal de Lisboa.

192 •105. “Lições de técnica agrícola aos 
colonos”.
PASTOR, Artur. “Acção dos Organismos 

do Estado: JCI; Lições de técnica agrícola 

aos colonos”. [PT/AMLSB/ART/021697]. 

Arquivo Municipal de Lisboa.

212 •107.  “Casais instituidos” pela JCI.
JCI. Relatório das actividades da JCI em 

1959. JCI, Lisboa, 1960. s/n.

212 •108. Pueblos construídos pelo INC.
Desenho editado a partir da imagem 

publicada in CENTELLAS SOLER, Miguel. 

Los pueblos de colonización de Fernández 

del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. 

Colección arquia/tesis 31. Barcelona, Fun-

dación Caja de Arquitectos, 2010. p.51.

212 •109.  A região do Agro Pontino.
www.areavasta.it (consultado em 

2015-01-27)

215 •110. Reconhecimento dos baldios do 
continente – capa; carta com loca-
lização e dimensão dos baldios do 
Distrito de Vila Real (página oposta); 
“área baldia em relação à área de 
cada distrito”; “localização dos 
baldios reservados provisorimente”.
JCI. Reconhecimento dos baldios do con-

tinente – volume I. Lisboa, Ministério da 

Agricultura, 1939.

217 •111.  Plano geral de aproveitamento 
dos baldios reservados – capa; cartas 
com sínteses de informação recolhida 
(página oposta); página do álbum de 
fotografi as anexo.
JCI. Plano geral de aproveitamento dos 

baldios reservados – volume I / Fotografias. 

Lisboa, Ministério da Agricultura, 1941. 

s/n.

218 •112.  Representação cartográfi ca do 
Núcleo da Boalhosa.
JCI. Plano geral de aproveitamento dos 

baldios reservados – volume II. Lisboa, Mi-

nistério da Agricultura, 1941. s/n.

220 •113. Herdades e Foros em torno de 
Pegões. Fotografi a aérea actual.
Google Earth

221 •114. Gafanhas próximas da CA da 
Gafanha. Fotografi a aérea actual.
Google Earth

222 •115. Herdade do Montinho e da 
Gramacha. Planta de localização e 
planta de parcelamento.

VASCONCELOS, Francisco Lobo de. Par-

celamento das Herdades do Montinho e da 

Gramacha (Nossa Senhora de Machede — 

Évora). Lisboa, JCI, 1938. s/n.

223 •116. Herdade do Montinho e da 
Gramacha. Fotografi a aérea actual.
Google Earth

224 •117. “Parcelación de un cortijo en 
suertes en una hacienda próxima a 
Morón de la Frontera”
MONCLUS, F. J.; OYON , J. L.. Historia y 

evolución de la colonización agraria en 

España (1939/1982). Vol. 1 Políticas y téc-

nicas de la ordenación del espacio rural. 

Madrid, Ministerio para las Adiminis-

traciones Públicas, Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo y Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, 1988. p.180

225 •118. Arbórea, área colonizada na 
década de 1920. Fotografia aérea 
actual.
Google Earth

227 •119. Herdade da Tôrre do Freixo e 
Fonte Santa – Vidigueira. Planta de 
localização, planta de parcelamento 
segundo o projecto inicial e planta do 
parcelamento em 1938
PINTO, José Rebelo Vaz. Parcelamento da 

Herdade da Tôrre (Vidigueira). Lisboa, JCI, 

1938. s/n.

228 •120.  A região estudada no Projecto 
de Colonização da Herdade de 
Pegões.
JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. s/n.

244 •121.  Presença de dois casais da CA 
dos Milagres, projectados em 1926, 
junto da via de acesso. Fotografi as
FORTES, Mário Pais da Cunha. Colónia 

Agrícola dos Milagres. In Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II - n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. p.16.

DGASA. Colónia Agrícola dos Milagres, 

Leiria [Álbum de fotografias]. Lisboa, 

DGASA, [ca 1935]. s/n.

244 •122. Desenho de uma parcela tipo da 
CA dos Milagres, DGASA, 1926
FORTES, Mário Pais da Cunha. Colónia 

Agrícola dos Milagres. In Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II - n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. p.16.

246 •123. CA Martim Rei. Fotografi a de 
um casal e “Planta topográfi ca-tipo”. 
JCI, 1937. 
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SNI. Colonização Interna. Cadernos do Res-

surgimento Nacional. Lisboa, Secretariado 

Nacional de Informação. s./d. [1945]

JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937.

246 •124.  CA Milagres. Fotografi a de um 
casal e “Planta topográfi ca-tipo”. JCI, 
1937. 
SNI. Colonização Interna. Cadernos do Res-

surgimento Nacional. Lisboa, Secretariado 

Nacional de Informação. s./d. [1945]

JCI. Projecto de reorganização da Colónia 

Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

247 •125.  Plantas do casais tipo para a 
Herdade de Pegões em 1942.
JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. s/n.

249 •126.  Núcleos da Colónia Agrícola 
dos Milagres em 1926 e em 1937.
Apesar da implantação dos edifícios 
recuperados dos casais estabele-
cerem uma relação de paralelismo e 
proximidade com a estrada, a baixa 
densidade não permite uma leitura 
de conjunto.
Desenhos da autora

251 •127.  Planta da CA de Martim Rei em 
1943. Não existe qualquer relação 
entre a implantação dos edifícios dos 
casais e as vias.
JCI. Reparação das estradas na Colónia 

Agrícola de Martim Rei, Sabugal. Lisboa, 

JCI, 1943. s/n.

252 •128. Forno. Estado actual
Fotografia da autora.

252 •129. “Forno para 50k de pão”.
JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Anexo 3: Peças desenha-

das. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

252 •130. Fotografi a do edifício e projecto 
das instalações da assistência técnica 
da CA de Martim Rei.
SNI. Colonização Interna. Cadernos do Res-

surgimento Nacional. Lisboa, Secretariado 

Nacional de Informação. s./d. [1945]

JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Anexo 3: Peças desenha-

das. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

255 •131. Herdade de Pegões. Carta de 
aptidão agrícola, 1942
JCI. Projecto de colonização da Herdade de 

Pegões. Lisboa, JCI, 1942. s/n.

257 •132. “Zona a colonizar na Mata 
Nacional da Gafanha”. Aptidão 
cultural dos solos. 

JCI. Projecto de colonização da Mata Nacio-

nal da Gafanha. Lisboa, JCI, 1942. s/n.

262 •133.  “Casa obrera agrícola”, 1923.
MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José 

Luis. Historia y evolución de la colonización 

agraria en España. Volumen I – Políticas y 

técnicas en la ordenación del espacio rural. 

Madrid, MAPA, MAP, MOPU, 1988. p.351.

262 •134.  “Vivienda de colono en Vale-
reña, J. Beltrán, 1954”
MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José 

Luis. Historia y evolución de la colonización 

agraria en España. Volumen I – Políticas y 

técnicas en la ordenación del espacio rural. 

Madrid, MAPA, MAP, MOPU, 1988. p.387

263 •135.  Bairro de Casas Económicas da 
Azenha 1937/1939.
www.monumentos.pt (consultado em 

2015-06-03)

264 •136.  “Habitação de um lavrador” 
da região do Sabugal, fotografi a e 
planta.
GALLO, Mário Amaro Santos. Anteprojec-

to de um casal para o Baldio do Sabugal. 

Lisboa, JCI, 1937.

265 •137.  “Anteprojecto de um casal”. 
Colónia Agrícola de Martim Rei, 
Sabugal. JCI, Eng. Agrónomo Mário 
Gallo, 1937.
GALLO, Mário Amaro Santos. Anteprojec-

to de um casal para o Baldio do Sabugal. 

Lisboa, JCI, 1937. s/n.

267 •138.  “Projecto de um casal. CA 
Martim Rei, Sabugal. JCI, Eng. Agró-
nomo Mário Gallo, 1937.
GALLO, Mário Amaro Santos. Projecto de 

um casal para o baldio do Sabugal. Lisboa, 

JCI, 1937. s/n.

269 •139.  CA de Martim Rei. Os casais 
após a construção das pérgulas.
Fotografi a
“Junta de Colonização Interna [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

269 •140.  “Projecto das instalações do 
Casal tipo” CA Martim Rei, Sabugal. 
JCI, Eng. civil Dâmaso Constantino, 
1937.
JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Anexo 3: Peças desenha-

das. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

269 •141. “Galinheiro e Coelheira”. CA 
Martim Rei, Sabugal. JCI, 1937.

JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Anexo 3: Peças desenha-

das. Lisboa, JCI, 1937. s/n.

271 •142.  “Planta topográfi ca do conjunto 
das instalações.” CA Martim Rei, JCI, 
1937.
JCI. Projecto de colonização do Baldio de 

Sabugal, Peladas. Lisboa, JCI, 1937.s/n

271 •143. “Modifi cação dos telheiros dos 
casais da Colónia Agrícola de Martim 
Rei”
CONSTANTINO, Dâmaso. Modificação dos 

telheiros dos casais da Colónia Agrícola de 

Martim Rei, Sabugal. Projecto. Lisboa, JCI, 

1944. s/n.

273 •144. Casais da CA de Martim Rei. 
Fotografi as
SNI. Colonização interna (Cadernos do 

Ressurgimento Nacional). Lisboa, Edições 

SNI, [1945]. s/n.

274 •145.  Planta do casal tipo n.º 1 da CA 
dos Milagres, 1926 (as desiganções 
dos compartimentos correspondem 
às legendas dos desenhos originais).
Desenho da autora

275 •147.  “Projecto de habitação rural 
para um cultivador. Tipo n.º 1”.
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. s/n

275 •146. Frente do casal tipo I na CA 
Milagres., 1926.
DGASA. Colónia Agrícola dos Milagres, 

Leiria (Álbum de fotografias). Lisboa, 

DGASA, [ca 1935]. s/n.

276 •148.  Planta do casal tipo n.º 1 da CA 
dos Milagres, 1927-1928 (as desigan-
ções dos compartimentos corres-
pondem às legendas dos desenhos 
originais).
Desenho da autora

277 •149.  “Projecto de habitação rural 
para um cultivador. Tipo n.º 2”.
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres”. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. s/n.

277 •150.  “Projecto de habitação rural 
para um cultivador. Tipo n.º 2”.
JCI. Colónia Agrícola dos Milagres (Álbum 

de fotografias). Lisboa, JCI, [194-?]. s/n.
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278 •151.  Planta do casal tipo n.º 1 da CA 
dos Milagres, 1927-1928 (as desigan-
ções dos compartimentos corres-
pondem às legendas dos desenhos 
originais).
Desenho da autora

279 •152.  “Projecto de habitação rural 
para um cultivador. Tipo n.º 3”.
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres”. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. s/n.

279 •153. “Habitação rural – 3º tipo”.
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres”. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. p.18.

280 •154.  O alpendre da habitação na 
região de Leiria no Inquérito à Arqui-

tectura Popular em Portugal

SNA. Arquitectura Popular em Portugal. 

Lisboa, Associação dos Arquitectos Portu-

gueses, 1980 [1961]. p.433.

280 •155.  Planta do casal tipo n.º 1 da CA 
dos Milagres, 1927-1928 (as desigan-
ções dos compartimentos corres-
pondem às legendas dos desenhos 
originais).
Desenho da autora

281 •156.  “Projecto de habitação rural 
para um cultivador. Tipo n.º 4”.
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres”. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. s/n

281 •157. “Habitação rural – 4º tipo”
FORTES, Mário Pais da Cunha. “Colónia 

Agrícola dos Milagres”. in Separata do 

Boletim de Agricultura, Ano II – n.º 4 e 5, 

III Série, Abril, 1935. p.19.

282 •158.  Projecto de casal para um Bairro 
Operário. ISA Curso de Arq. Paisa-
gista. Gonçalo Ribeiro Telles, 1946.
Trabalhos de aluno no ISA, Lisboa [projec-

ção visual] / Gonçalo Ribeiro Teles ; foto-

grafias de Manuel Silveira Ramos in www.

biblartepac.gulbenkian.pt

283 •159.  “Planta topográfi ca do conjunto 
das instalações” – CA Milagres, JCI, 
1937.
JCI. Projecto de reorganização da Colónia 

Agrícola dos Milagres. Lisboa, JCI, 1937. s/n.
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nístico e arquitectónico. Lisboa, FCSH UNL, 

2013. [Tese de Doutoramento em História 

da Arte Contemporânea]. p.50 e p.41 do 

II volume.

392 •263. Detalhe do Bairro Operário de 
Olhão – Bairro Económico Nossa 
Senhora da Assunção, sem autor, 
1936
Excerto da imagem publicada in SIPA.

DES.00202525. “Bairro Operário de Olhão 

/ Bairro Económico Nossa Senhora da 

Assunção. IPA.00025854. in www.monu-

mentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.

*A data de projecto indicada é referida 

por: CARVALHO, Ricardo. A Cidade Social. 

Impasse. Desenvolvimento. Fragmento. 

Lisboa, Tinta da China, 2016. p.165.

393 •264. Aldeia Nova do Barroso, JCI, 
1944
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte - freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

393 •265. Bairro de Casas Económicas 
de Faro – Bairro do Bom João, Arq. 
Eugénio Corrêa, 1941
SIPA.DES.00202633. “Bairro de Casas Eco-

nómicas de Faro / Bairro do Bom João.” 

IPA.00020452 in www.monumentos.pt/

Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20452 

[consultado em 2015-04-16]

394 •266.  Projecto inicial da Aldeia Nova 
do Barroso com ruas assinaladas.
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in JCI. Projecto de colonização dos 

baldios de Montalegre e Boticas: I Parte - 

freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

394 •267.  Projecto inicial de Creande com 
ruas assinaladas.
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Desenho editado a partir da imagem 

publicada in JCI. Projecto de colonização 

dos baldios de Montalegre e Boticas: II 

Parte - Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Anexo 5: Aldeamentos, arruamentos. 

Lisboa, JCI, 1945. s/n.

394 •268.  Rua central da Aldeia Nova do 
Barroso.
Fotografia de Orlando Ribeiro in BELO, 

Duarte. Portugal - Luz e Sombra. O País 

Depois de Orlando Ribeiro. Lisboa, Círculo 

de leitores, 2012.

398 •269.  Projecto inicial da Aldeia Nova 
do Barroso com miradouro e largo 
assinalados.
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in JCI. Projecto de colonização dos 

baldios de Montalegre e Boticas: I Parte - 

freguesia de Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

398 •270.  Projecto inicial de Creande com 
miradouro e largo assinalados.
Desenho editado a partir da imagem 

publicada in JCI. Projecto de colonização 

dos baldios de Montalegre e Boticas: II 

Parte - Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Anexo 5: Aldeamentos, arruamentos. 

Lisboa, JCI, 1945. s/n.

400 •271. S. Mateus e Vidoeiro, CA do 
Barroso.
Desenho da autora

400 •272. Aldeia da Veiga, CA do Barroso
Desenho da autora

400 •273. Assentamentos maiores da CA 
do Alvão
Desenho da autora

401 •274. Vista aérea da Vila Bai-La no Sul 
da Zambia
https://ograndejardim.wordpress.

com/2015/04/01/fractal-e-a-cultura-

-africana/ (consultado em 2015-08-25)

401 •275. “Circulades” no Sul de França
PAWLOWSKI, Krysztof. Circulades lan-

guedociennes de l’an mille. Naissance de 

l’urbanisme européen. Montpellier, Nou-

velles Presses Du Languedoc, 1992. p.22.

402 •276.  Assentamento de S. Mateus, 
plano inicial para Pinhal Novo, Aldeia 
da Veiga, dois assentamentos da CA 
Alvão e Vidoeiro, com o movimento 
das vias assinalado a vermelho e o 
espaço central a azul.
Desenhos editados a partir das imagens 

publicadas in:

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte - freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Anexo 5: Alde-

amentos, arruamentos. Lisboa, JCI, 1945. 

s/n.

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: III Parte - freguesias 

de Montalegre, Padornelos e Meixedo. 

Anexo 6: Abastecimento de águas. Lisboa, 

JCI, 1946. s/n.

desenhos a autora

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 

1945. s/n.

403 •277. Aldeias arruadas – West 
Wycombe.
Sharp, Thomas. The Anatomy of the 

Village. Harmondsworth, Middlesex, 

Penguin Books, 1946.

403 •278.  Aldeias praça – Milburn e 
Writtle.
Sharp, Thomas. The Anatomy of the 

Village. Harmondsworth, Middlesex, 

Penguin Books, 1946.

404 •279. Aldeias planeadas – Tremadoc e 
Lowther. 
Sharp, Thomas. The Anatomy of the 

Village. Harmondsworth, Middlesex, 

Penguin Books, 1946.

404 •280. “A plan for a new village”.
Sharp, Thomas. The Anatomy of the 

Village. Harmondsworth, Middlesex, 

Penguin Books, 1946.

405 •281. Esquema de um “Rundlinge”
Deutscher Heimatbund. Mitteilungen. 

Sonderh. “Rundlinge, ihre Pflege und Er-

neuerung”, Mai 1970. Capa

405 •282. Rundling Mammoißel
www.rundlingsverein.de (consultado em 

2015-07-22)

405 •283. Charlottenburg, Plano, 1771
prinbanat.ro/charlottenburg-singurul-

-sat-rotund-din-romania/ (consultado 

em 2015-07-22)

405 •284. Nahalal, Israel – arq. Richard 
Kauff mann, 1921
Galia Bar Or; Yuval Yaski. Kibbutz: Archi-

tecture Without Precedents. Ein Harod, 

Museum of Art, 2010. p.196

406 •287. Parker & Unwin, Hampstead 
Garden Suburb, 1907.

HARRIS, Teresa. The German Garden City 

Movement:Architecture, Politics and 

Urban Transformation, 1902-1931. Nova 

Iorque, Columbia University, 2012. [tese 

de doutoramento em Filosofia] p.202.

406 •286. Tipo de assentamento colonial 
na Alemanha Oriental, 1926.
DE MICHELIS, Marco. “Naissance de la 

Siedlung”. Les Cahiers de la recherche 

architecturale n.º 15-17 – “Architecture et 

politiques sociales”, 1er trimestre 1985. 

p.139.

406 •288. “Esquemas de agrupamento de 
habitações para trabalhadores agrí-
colas e operários da industria resi-
dentes no campo”, na Alemanha em 
1923. 
DE MICHELIS, Marco. “Naissance de la 

Siedlung”. Les Cahiers de la recherche 

architecturale n.º 15-17 – “Architecture et 

politiques sociales”, 1er trimestre 1985. 

p.139.

406 •289. Projecto de Leberecht Migge 
para os espaços exteriores do 
projecto do arq. Bruno Taut para 
Britz, 1926.
www.hufeisensiedlung.info (consultado 

em 2015-06-06)

406 •285. La Banzana, Badajoz. Arq. 
Alejandro de la Sota, 1954.
CALZADA PÉREZ, Manuel. Pueblos de 

Colonización: Itinerarios de Arquitectura, 

03/04/05. [Livro e DVD]. Córdoba, Fun-

dación Arquitectura Contemporánea, 

2006-2009.

407 •290. La Vereda, Sevilla – Arq. José 
Luis Fernández del Amo, 1963 . 
CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos 

de colonización de Fernández del Amo. 

Arte, arquitectura y urbanismo. Colección 

arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja 

de Arquitectos, 2010.

407 •291. Miraelrio, Jaén – Arq. José Luis 
Fernández del Amo, 1967.
CENTELLAS SOLER, Miguel. Los pueblos 

de colonización de Fernández del Amo. 

Arte, arquitectura y urbanismo. Colección 

arquia/tesis 31. Barcelona, Fundación Caja 

de Arquitectos, 2010.

407 •292. San Isidro del Pinar, Navarra. 
Arq. Antonio Barbany Bailo, 1959.
Google Earth

407 •293. Casar de Miajadas, Cáceres – 
Arq. Jesús Ayuso Tejerizo, 1962. 
Google Earth
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408 •294. Espaço central do assenta-
mento do Vidoeiro, Aldeia da Veiga, 
Pinhal Novo, CA Alvão e S. Mateus.
Fotografias da autora

409 •295.  “Plano da Aldeia de S. Tiago, 
Aldeia de Gradil, Sta Isabel e Aldeia 
de Monsanto. Gabinete de urbani-
zação do Ultramar – Delegação de 
Angola, Planta de Urbanização, Arq. 
Fernando Batalha, 1952”.
FONTE, Maria Manuel Afonso da. Ur-

banismo e aquitectura em Angola – de 

Norton de Matos à Revolução. Lisboa, 

FAUTL, 2006. [Tese de doutoramento]. 

p.334-335.

411 •296. Aldeia Nova do Barroso, 
projecto. JCI, 1944
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte - freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

413 •297. Aldeia de Creande, projecto. JCI, 
1945
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Anexo 5: Alde-

amentos, arruamentos. Lisboa, JCI, 1945. 

s/n.

415 •298. Aldeia da Veiga de Montalegre, 
projecto. JCI, 1946
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: III Parte - freguesias 

de Montalegre, Padornelos e Meixedo. 

Anexo 6: Abastecimento de águas. Lisboa, 

JCI, 1946. s/n.

417 •299. Lugar de S. Mateus, projecto. 
JCI, 1944
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: I Parte - freguesia de 

Chã. Lisboa, JCI, 1944. s/n.

419 •300. Lugar do Vidoeiro, projecto, 
1945
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 

1945. s/n.

421 •301. Lugar de Pinhal Novo, projecto. 
JCI, 
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Anexo 5: Alde-

amentos, arruamentos. Lisboa, JCI, 1945. 

s/n.

423 •302. Lugar do Fontão, projecto. JCI. 
1945

JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: II Parte - Freguesias 

de Morgade, Cervos e Beça. Lisboa, JCI, 

1945. s/n.

435 •303. Casas com cobertura de colmo 
em Tràs-os-Montes
Artur Pastor , (c. 1960 e entre 1955 e 1970). 

Arquivo Municipal de Lisboa PT/AMLSB/

ART/021718, PT/AMLSB/ART/010832.

435 •304. ”Projecto do Casal tipo do 
Barroso”, JCI, 1943.
JCI. Projecto de colonização dos baldios de 

Montalegre e Boticas: Anexo 4: Projecto do 

casal tipo do Barroso. Lisboa, JCI, 1943. s/n.

436 •305. “Construção de Bairros 
Económicos na Nova Alemanha”. 
“Exposição Comemorativa do 10º 
Aniversário do Terceiro Reich, Lisboa.
Mário Novais. Arquivo de Arte da FCG. 

[CFT003 019215.ic] www.flickr.com/

photos/biblarte/3005439544

437 •306. Casal da CA do Barroso. 
Fotografi a
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.114.

439 •307. Casais da CA do Barroso. 
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.114.

440 •308. • A cozinha como o centro do 
Lar em “A lição de Salazar”.
BARATA, Martins. A lição de Salazar: 

Deus, Pátria, Família – a trilogia da edu-

cação nacional. [cartaz]. Lisboa, Bertrand 

Irmãos, 1938. in http//purl.pt/22317 [con-

sultado em 2014-10-10].

441 •309.  Casal para a CA do Barroso e 
Alvão. Corte pelo espaço da cozinha 
e alpendre. arq. Maurício Trindade 
Chagas, JCI, s/d [1948].
Chagas, Maurício Trindade. Projecto do 

Casal tipo do Alvão. Lisboa, JCI, [1948]. 

s/n.

441 •310. Cozinha do Casal do Barroso.
Fotografia da autora

443 •311.  Casal para a CA do Barroso e 
Alvão. Corte pela cozinha e quartos. 
arq. Maurício Trindade Chagas, JCI, 
s/d [1948].

Chagas, Maurício Trindade. Projecto do 

Casal tipo do Alvão. Lisboa, JCI, [1948]. 

s/n.

443 •313. Tecto dos quartos do piso supe-
rior do Casal da CA Barroso – Estado 
actual.
Fotografia da autora

443 •312. Silos no casal da CA Barroso.
Fotografia da autora

443 •314. O desenho dos silos inegrados 
no volume da habitação, numa 
proposta de redesenho do casal da 
CA Barroso e Alvão. arq. Maurício 
Trindade Chagas, JCI, s/d [1948].
Chagas, Maurício Trindade. Projecto do 

Casal tipo do Alvão. Lisboa, JCI, [1948]. 

s/n.

443 •315. Exemplo de adaptação de um 
velho edifício a estábulo com silo.
MACEDO, Mário Botelho de. A casa rural 

– o silo. Campanha da Produção Agríco-

la. Série B, n.º 35. Lisboa, Ministério da 

Economia. Serviço Editorial da Repartição 

de Estudos, Informação e Propaganda da 

Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 

1942.p.27.

445 •316. Casal para o núcleo da Boalhosa 
– alçados. JCI, arq. Maurício Trindade 
Chagas, 1946.
JCI. Projecto de colonização do Núcleo da 

Boalhosa. Lisboa, JCI, .

447 •317. Casal para o núcleo da Boalhosa 
– plantas JCI, arq. Maurício Trindade 
Chagas, 1946.
JCI. Projecto de colonização do Núcleo da 

Boalhosa. Lisboa, JCI, .

449 •318.  Casal no Núcleo das Faias, CA 
de Pegões
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23]

449 •319.  Alpendre. Estado actual
Fotografia da autora

451 •320. ”Projecto de Casal para a 
Herdade de Pegões”. JCI, não datado.
JCI. Projecto do casal para a Herdade de 

Pegões: memória descritiva e peças dese-

nhadas. Lisboa, JCI, 1953. s/n

460 •321. Presença das caleiras de rega nas 
extremas dos casais.
Câmara Municipal do Montijo. A Colónia 

Agrícola de Santo Isidro de Pegões. Montijo. 

Montijo, Câmara Municipal, 2013. P.18.
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460 •322. Desenho do sistemas de rega 
que conforma as parcelas no assen-
tamento de Pegões Velhos.
JCI. Rede de rega do Vale das Vinhas: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1953. s/n

460 •323. Rua central do núcleo de 
Figueiras.
Câmara Municipal do Montijo. A Colónia 

Agrícola de Santo Isidro de Pegões. 

Montijo. Montijo, Câmara Municipal, 2013. 

P.18.

460 •324. Desenho do sistemas de rega 
que conforma as parcelas no assen-
tamento de Figueiras.
JCI. Herdade de Pegões: Folha das Figueiras. 

Rede de rega. Lisboa, JCI, 1953. s/n

460 •325. Arborização de um remate de 
arruamento em Pegões Velhos.
Fotografia da autora

460 •326. Desenho de arruamento em 
Pegões Velhos.
JCI. Construção de arruamentos na exten-

são total de 3.931,35 metros, no Núcleo 

da Aroeira e Lagoa do Calvo da Herdade 

de Pegões, concelho de Palmela: projecto. 

Lisboa, JCI, 1951. s/n

461 •327.  Esquema de composição da 
CA Pegões, com as estradas a azul, 
as portas a vermelho e as praças a 
laranja.
Desenho da autora

462 •328.  Porta do núcleo das Faias.
Fotografia da autora

462 •329. Porta do núcleo das Figueiras. 
Fotografia da autora

462 •330.  Arborização numa estrada de 
Latina, Agropontino.
Fotografia da autora

463 •331.  Porta do cemitério. 
Fotografia da autora

463 •332. Porta do Núcleo de Pegões 
Velhos.
Fotografia da autora

463 •333.  Porta do Centro industrial.
Fotografia da autora

465 •334.  Arborea. Fotografi a aérea
Google Earth

465 •335.  Proposta de implantação dos 
casais na CA da Gafanha segundo 
o esquema proposto na imagem 
seguinte. Henrique Abecassis, ISA, 
1949.

ABECASIS, Henrique Manzanares. O 

habitat rural. Lisboa, UTL ISA, 1949. [Rela-

tório final do curso de Engenheiro Agró-

nomo]. s/n.

465 •336. Esquema de implantação de um 
assentamento de uma Colónia Agrí-
cola segundo Henrique Abecassis, 
ISA, 1949.
ABECASIS, Henrique Manzanares. O 

habitat rural. Lisboa, UTL ISA, 1949. [Rela-

tório final do curso de Engenheiro Agró-

nomo]. s/n.

466 •337.  Estradas de acesso aos casais na 
CA Gafanha
CAMPELLO, António Roquette. Estudo de 

ordenamento paisagístico e de urbanização 

da Colónia Agrícola da Gafanha. Parte 1. 

Lisboa, JCI, 1956. s/n.

467 •338.  Esquema de composição da 
CA Gafanha, com as estradas a azul, 
as portas a vermelho e as praças a 
laranja.
Desenho da autora

468 •339. CA do Barroso. Localização do 
Centro Social, no arruamento entre a 
Aldeia Nova do Barroso e Creande.
Desenho da autora

469 •340. CA do Barroso. Localização do 
Centro Social - distâncias.
Desenho da autora

472 •341. Planta do sistema de rega do 
Núcleo de Figueiras – CA Pegões.
MASCARENHAS, António Manuel Lobão 

de. Terraplanagem da Folha das Figueiras: 

regadio na Herdade de Pegões: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1953. 

s/n

472 •342. CA da Gafanha. planta do 
assentamento com as parcelas 
evidenciadas.
Desenho da autora

476 •343. Excertos da planta do núcleo de 
Pegões Velhos – CA Pegões. 
Desenho da autora

477 •344.  Os casais implantados ao longo 
dos arruamentos de Pegões Velhos – 
CA Pegões.
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23].

477 •345.  Excerto da planta do núcleo de 
Pegões Velhos – CA Pegões. 
Desenho da autora

478 •346.  A implantação do assenta-
mento de Pinhal Novo em torno 
de uma colina, possibilitando uma 
relação visual com os terrenos agrí-
colas a partir do interior dos casais. 
Fotografi as
Fotografia da autora

478 •347. Simulação de implantação dos 
casais no assentamento de Pinhal 
Novo – CA Barroso – simétricos em 
relação ao eixo do espaço central. 
Desenho da autora

478 •348.  Simulação de desenho 
do assentamento com os casais 
mantendo o mesmo ângulo com a 
via, e a habitação no topo Sul. 
Desenho da autora

479 •349.  Espaço central do assenta-
mento de Pinhal Novo. Fotografi a
Fotografia da autora

479 •350. Implantação dos casais no 
assentamento de Pinhal Novo – CA 
Barroso. 
Desenho da autora

480 •351. Implantação dos casais no 
Núcleo VII da CA Alvão. 
Desenho da autora

480 •352. Núcleo VII da CA Alvão. 
Implantação do assentamento rela-
tivamente aos terrenos agrícolas do 
Núcleo.
Desenho da autora

480 •353. Implantação dos casais no 
Núcleo II da CA Alvão. 
Desenho da autora

480 •354. Núcleo II da CA Alvão. Implan-
tação do assentamento relativa-
mente aos terrenos agrícolas do 
Núcleo.
Desenho da autora

481 •355.  Implantação dos casais no 
assentamento do Fontão – CA 
Barroso. 
Desenho da autora

481 •356.  Simulações de implantação 
dos casais do Fontão – CA Barroso – 
seguindo diferentes premissas. 
Desenho da autora

482 •357.  Simulações de implantação dos 
casais da CA Gafanha seguindo dife-
rentes premissas. 
Desenhos da autora
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482 •358. Excertos da planta do assenta-
mento da CA Gafanha identifi cando 
todas as variações de implantação 
existentes.
Desenho da autora

483 •359.  Excerto da planta do assen-
tamento de Figueiras – CA Pegões. 
implantação dos casais.
Desenho da autora

484 •360.  Implantação dos casais no 
assentamento do Vale da Judia no 
núcleo de Pegões Velhos – CA Pegões.
Desenho da autora

488 •361.  CA Pegões com os Centros 
Sociais assinalados a cor de laranja.
Desenho da autora

488 •362. Monte da Herdade de Pegões. 
Zona de Regadio e distribuição dos 
casais – recorte da zona do monte da 
Herdade.
JCI. Herdade de Pegões: arruamentos de 

acesso aos casais: projecto. Lisboa, JCI, 

1955.s/n.

489 •363.  Conjunto de edifícios do 
antigo Monte da Herdade de Pegões 
e arranque da Avenida da área 
industrial
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23].

489 •364. Fotografi a aérea da zona do 
Monte da Herdade, divulgada num 
prospecto de 1958.
JCI. Colónia Agrícola de Pegões, Montijo 

[prospecto]. Lisboa, JCI, 1958. s/n

491 •365.  “Plano Geral do Centro Social 
das Faias em Pegões” – arq. Maurício 
Trindade Chagas, JCI, 1951.
CHAGAS, Maurício Trindade. Centro 

Social das Faias em Pegões: arruamentos: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1951. [s/n].

491 •366.  Ante projecto do Edifício do 
Centro Social do Núcleo das Faias – 
arq. Celestino de Castro, 1951.
Centro de Documentação da FAUP. Fundo 

Celestino Castro – 012.

492 •367. Plano Geral do Centro Social das 
Faias em Pegões proposto pelo arqui-
tecto Celestino de Castro. 
Albino, Henrique Brando. Hangar de 

máquinas da Colónia Agrícola de Pegões: 

Núcleo do Vale da Aroeira, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1952. s/n.

493 •368. Levantamento topográfi co do 
Centro Social das Faias em 1954.
JCI. Herdade de Pegões (Centro Social das 

Faias). Abastecimento de água. Lisboa, JCI, 

1955. s/n

493 •369. Posto Médico-Social, projec-
todo pelo arquitecto António Trigo 
em 1956, em primeiro plano e habi-
tações dos técnicos à esquerda.
JCI. Actividades da JCI. Documentação fo-

tográfica. Lisboa, JCI, [195?].

493 •370. Fotografi a aérea do conjunto 
em 2010.
Google Earth

495 •371. Colónia Agrícola de Pegões 
Velhos – recorte da zona do conjunto 
de Pegões Velhos.
JCI. Colónia Agrícola de Pegões: Núcleo de 

Pegões Velhos: arruamentos. Lisboa, JCI, 

1950. s/n

495 •373. “Eugénio Corrêa. Colónia agrí-
cola de Pegões. Maqueta”.
“Colónia agrícola de Pegões. Maquetas 

– arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” in www.

biblartepac.gulbenkian.pt (consultado em 

2015/04/16).

495 •372. Conjunto de Pegões Velhos a 
partir do Monte da Herdade
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23].

497 •374. Planta do conjunto do Centro 
Social de Pegões Velhos com a 
proposta para os edifícios das 
cooperativas.
OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola de 

Pegões. Projecto de edifícios para coopera-

tivas. Lisboa, JCI, 1957. s/n.

497 •375. Arranjo urbanístico da zona de 
Pegões Velhos. Planta do existente. 
1959
LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanís-

tico da zona de Pegões. Lisboa, JCI, 1959. 

s/n

497 •376. Fotografi a aérea do conjunto 
em 2010.

497 •377. Enquadramento do percurso de 
chegada à igreja. Fotografi a
Fotografia da autora

498 •378. O Centro Social, profusamente 
arborizado, a partir da Aldeia de 
Creande.
Fotografia da autora

498 •379. Edifício dos escritórios e 
pousada. 
Fotografia de Ana Mafalda Costa

498 •380. Edifício da Assistência Social
Fotografia de Ana Mafalda Costa

499 •381. Simulação do edifi cado previsto 
no plano inicial do Centro Social da 
CA Barroso.
desenho editado a partir da imagem 

publicada In JCI. Abastecimento de água 

ao Centro Social do Núcleo do Barroso: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1952. s/n.

499 •382. Centro Social da CA Barroso. 
Planta do conjunto em 1952.
JCI. Abastecimento de água ao Centro 

Social do Núcleo do Barroso: memória des-

critiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1952. s/n.

500 •383. Centro Social da CA da Gafanha. 
Fotografi a.
Fotografia da autora

500 •384. A capela da CA da Gafanha 
como remate da Alameda. 
“Ordenamento paisagístico da Colónia 

Agrícola da Gafanha [Material gráfico]” In 

www.biblartepac.gulbenkian.pt [consul-

tado em 2014/07/23].

501 •385. Princípio de implantação do 
Centro Social da CA da Gafanha
CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do 

casal tipo, para a Gafanha: memória des-

critiva. Lisboa, JCI, 1950. s/n.

506 •386. Planta do casal projectado na 
década de 1940 para a CA de Pegões
Desenho da autora

506 •387. Planta do casal projectado pelo 
arquitecto António Trigo, em 1949, 
para a CA de Pegões.
Desenho da autora

507 •388. Plantas do casal projectado em 
1943 para a CA do Barroso
Desenho da autora

507 •389. Planta do casal projectado pelo 
arquitecto Trindade Chagas, em 1950, 
para a CA do Alvão
Desenho da autora

508 •390. “Mobiliário tipo para casais de 
colonos. Sala comum. Distribuição 
dos móveis e banco”. arq. Celestino 
Castro, 1951
CASTRO, Celestino. Mobiliário tipo para 

casais de colonos. Lisboa, JCI, 1951. d1.
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508 •391. “Mobiliário tipo para casais de 
colonos. Sala comum. Distribuição 
dos móveis”. arq. Celestino Castro, 
1951
CASTRO, Celestino. Mobiliário tipo para 

casais de colonos. Lisboa, JCI, 1951.d1 

– recorte.

509 •392. “Mobiliário tipo para casais 
de colonos. Sala comum. Mesa de 
trabalho e armário”. arq. Celestino 
Castro, 1951
CASTRO, Celestino. Mobiliário tipo para 

casais de colonos. Lisboa, JCI, 1951. d2.

509 •393. “Mobiliário tipo para casais 
de colonos. Sala comum. Mesa e 
mochos”. arq. Celestino Castro, 1951
CASTRO, Celestino. Mobiliário tipo para 

casais de colonos. Lisboa, JCI, 1951. d3.

510 •394. Vista das traseiras do edifício 
do casal da CA de Pegões. Recorte de 
fotografi a.
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23]

510 •395. Frente do edifício do casal da 
CA de Pegões. Recorte de fotografi a
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23].

510 •396. “Herdade de Pegões. Projecto 
do casal.” 
TRIGO, António. Herdade de Pegões – zona 

A. a: Projecto do casal. b: Casal de Pegões: 

orçamento. Lisboa, JCI, 1950. s/n

512 •397. “Fachada anterior da casa do 
colono”
BARRIGA, António Manuel Serrano 

Ribeira. Relatório de tirocínio do curso de 

regente agrícola. Évora, Escola de Regen-

tes Agrícolas, 1964. s/n.

512 •398. “Fachada posterior da casa do 
colono”
BARRIGA, António Manuel Serrano 

Ribeira. Relatório de tirocínio do curso de 

regente agrícola. Évora, Escola de Regen-

tes Agrícolas, 1964. s/n.

513 •399. ”Projecto do casal para colonos 
a construir no Alvão”. arq. Trindade 
Chagas, 1950.
CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto do 

casal a construir no Planalto do Alvão, Vila 

Pouca de Aguiar. Lisboa, JCI, 1950. s/n.

514 •400. Estado actual da cozinha de um 
casal em Pinhal Novo.
Fotografia da autora

515 •401.  “Projecto do casal da Gafanha”. 
arq. Trindade Chagas, 1950.

515 •402. “Alçado principal” do “Projecto 
do casal de Pegões”. 
JCI. Construção de 58 casais agrícolas 

na Colónia Agrícola de Pegões: memória 

descritiva e peças desenhadas. Lisboa, JCI, 

1949. s/n.

517 •403. Casal do núcleo das Figueiras. 
Estado actual.
 Fotografia da autora

517 •404. Casal na CA da Gafanha
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata. 

Problemas actuais da pequena habitação 

rural. Coimbra, MOP – Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização, Centro de 

Estudos de Urbanismo, 1960. p.114.

522 •405. Assistência técnica da CA do 
Barroso - planta. arq. António Trigo, 
1948
TRIGO, António. Edifício para assistência 

técnica do Barroso, concelho de Montale-

gre: projecto. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

522 •406. Assistência técnica da CA do 
Barroso - lareira. arq. António Trigo, 
1948
TRIGO, António. Edifício para assistência 

técnica do Barroso, concelho de Montale-

gre: projecto. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

522 •407. Assistência técnica da CA do 
Barroso - perspectiva. arq. António 
Trigo, 1948
TRIGO, António. Edifício para assistência 

técnica do Barroso, concelho de Montale-

gre: projecto. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

522 •408. Assistência técnica da CA do 
Barroso - alçados. arq. António Trigo, 
1948
TRIGO, António. Edifício para assistência 

técnica do Barroso, concelho de Montale-

gre: projecto. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

524 •410. Arranjo do Posto médico-social 
da CA dos Milagres. arq. António 
Trigo, 1949
TRIGO, António. Núcleo dos Milagres: 

ampliação e arranjo dos casais: peças dese-

nhadas. Lisboa, JCI, 1949. s/n.

524 •409. Casa José Nobre, Canas de 
Senhorim, arq.Francisco Keil do 
Amaral, 1944.
BANDEIRINHA, José António (coord.). Keil 

do Amaral. Obras de arquitectura na Beira. 

Regionalismo e Modernidade. Lisboa, Ar-

gumentum, 2010. p.69.

525 •411. “Assistência técnica com apro-
veitamento da Casa da Eira”. CA dos 
Milagres. arq. António Trigo, 1949
TRIGO, António. Núcleo dos Milagres: 

ampliação e arranjo dos casais: peças dese-

nhadas. Lisboa, JCI, 1949. s/n.

526 •412.  Capela de Faias, arq. Trindade 
Chagas, 1951
CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da 

Colónia Agrícola de Pegões: núcleo da 

Aroeira e Lagoa do Calvo, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1951. s/n

526 •413. Capela da Aldeia Nova do 
Barroso, Estado actual. Fotografi a.
Fotografia da autora

526 •414. Capela da Aldeia Nova do 
Barroso, arq.Maurício Trindade 
Chagas, 1951
CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da 

Aldeia Nova do Barroso: concelho de Mon-

talegre: projecto. Lisboa, JCI, 1951. s/n.

526 •415. Capela da CA da Gafanha, 
Estado actual. Fotografi a.
Fotografia da autora

526 •416. Capela da CA da Gafanha, arq.
Maurício Trindade Chagas, 1956
CHAGAS, Maurício Trindade. Colónia 

Agrícola da Gafanha: projecto da capela: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1956. s/n.

527 •417. Montagem das três plantas e 
alçados das capelas de Faias, Aldeia 
Nova do Barroso e Gafanha.
excertos das imagens publicadas in:

CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da 

Colónia Agrícola de Pegões: núcleo da 

Aroeira e Lagoa do Calvo, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1951. s/n.

CHAGAS, Maurício Trindade. Capela da 

Aldeia Nova do Barroso: concelho de Mon-

talegre: projecto. Lisboa, JCI, 1951. s/n.

CHAGAS, Maurício Trindade. Colónia 

Agrícola da Gafanha: projecto da capela: 

memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1956. s/n.

528 •418. Queijaria. CA de Martim Rei, 
Sabugal. JCI, 1948/1949. Fotografi a
Fotografia da autora

528 •419. Queijaria. CA de Martim Rei, 
Sabugal - plantas
JCI. Instalações sanitárias, distribuição 

de água potável e distribuição de vapor 

de água, para o edifício da queijaria, na 

Colónia Agrícola de Martim Rei, Sabugal: 

projecto. Lisboa, JCI, 1949. s/n.
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529 •420. Adega da CA de Martim 
Rei, Sabugal. Gabinete Técnico de 
Construções Industriais Henrique 
Sequeira, 1952. Fotografi as
Fotografias da autora

530 •421. “Fontenário”. Maurício Trindade 
Chagas, JCI, 1950
JCI. Vidoeiro: abastecimento de água: 
memória descritiva e justificativa. Lisboa, 

JCI, 1950. s/n.

530 •422. Fontenário do Fontão. 
Fotografi a.
Fotografia da autora

530 •424. Planta do assentamento do 
Fontão no projecto de abastecimento 
de água.
TRIGO, António. Fontão: distribuição de 

água por chafariz. Lisboa, JCI, 1951. s/n.

530 •425. Localização do forno (a 
vermelho) e chafariz e lavadouro (a 
azul) no assentamento do Fontão. 
Desenho da autora

530 •423. Localização do forno (a 
vermelho) e chafariz e lavadouro 
(a azul) no assentamento de Pinhal 
Novo.
Desenho da autora

531 •426. “Chafariz para o lugar de S. 
Mateus”. António Trigo, JCI, 1950
TRIGO, António. Abastecimento de águas 
ao aldeamento de S. Mateus.. Lisboa, JCI, 

1950. s/n.

531 •427. Chafariz no Vidoeiro. Estado 
actual. Fotografi a
Fotografia da autora

531 •428. Localização dos chafarizes, 
bebedouros e lavadouros (a azul) e 
edifícios polivalentes (a amarelo) em 
S. Mateus e Vidoeiro.
Desenhos da autora

532 •429. “Fontanário”. Henrique Albino, 
JCI, 1953
JCI. Projecto de abastecimento de água à 

Aldeia da Veiga, Montalegre. Lisboa, JCI, 

1953. s/n.

532 •430. Fontenário da Aldeia da Veiga. 
Fotografi a.
Fotografia da autora

533 •431. Forno na CA do Alvão. Foto-
grafi a do estado actual.
Fotografia da autora

533 •432. Localização do forno (a 
vermelho) em dois assentamentos 
da CA do Alvão.
Desenho da autora

533 •433. Localização do chafariz (a azul) 
no assentamento da Aldeia da Veiga.
Desenho da autora

534 •434. Casa para as professoras e 
padre. Fotografi a.
“Arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

534 •435. Casa para as professoras e 
padre. Planta e dois alçados
PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, 

Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo 

Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, 

Câmara Municipal de Montijo, 2009.

536 •436. Escola Primária em Pegões 
Velhos. arq. Eugénio Corrêa. 
Fotografi a
“Arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

536 •437. Escola Primária em Pegões 
Velhos. arq. Eugénio Corrêa - vão da 
sala de aula.
“Arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

536 •438. Escola Primária em Pegões 
Velhos. arq. Eugénio Corrêa. Foto-
grafi a - Planta.
“Arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

538 •439. Igreja de Santo Isidro de Pegões. 
arq. Eugénio Corrêa - alçado prin-
cipal, alçado da sacristia e catequese, 
altar-mor, coro
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23].

538 •440. Igreja de Santo Isidro de Pegões. 
arq. Eugénio Corrêa - planta
“Arquitecto Eugénio Correia  [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” In www.

biblartepac.gulbenkian.pt [consultado em 

2014/07/23].

540 •441. Igreja. Maquetes de propostas 
de edifícios construídos a partir 
do sistema de “paraboloides”, arq. 
Eugénio Corrêa - igreja, escola, Habi-
tação para colonos, estábulos e 
conjunto

“Colónia agrícola de Pegões. Maquetas 

– arquitecto Eugénio Correia [Material 

Gráfico]. Estúdio Mário Novais” in www.

biblartepac.gulbenkian.pt (consultado em 

2015/04/16).

541 •442. “Stran Steel”, anúncio na revista 
Architectural Record, 1944.
COLOMINA, Beatriz. “Built in the USA: 

la casa americana de posguerra”. La ha-

bitación y la ciudad modernas: rupturas y 

continuidades. 1925-1965. Primer Seminario 

DOCOMOMO Ibérico.Actas. p.200

542 •443. Teste de carga a cobertura em 
abobadilha na CA de Pegões fotogra-
fados pelo arq. Celestino de Castro 
em 1951
Centro de Documentação da FAUP. Fundo 

Celestino Castro – 012.

542 •444. sistema de construção à base 
de fusos cerâmicos - panfl eto
PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, 

Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo 

Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, 

Câmara Municipal de Montijo, 2009.

542 •445. Igreja de Santo Isidro de Pegões 
diurante a sua construção
PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, 

Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo 

Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, 

Câmara Municipal de Montijo, 2009.

543 •446. Bairro de Pescadores El 
Perellonet. Arq Carlos de Miguel 
González, 1950
elperellonet.com (consultado em 

2015-07-12)

544 •447. Habitações para trabalhadores 
da Herdade da Palma
PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, 

Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa. Santo 

Isidro de Pegões: Contrastes de um patri-

mónio a preservar. Lisboa, Colibri. Montijo, 

Câmara Municipal de Montijo, 2009.

546 •448.  Anteprojecto para o centro 
social do núcleo das Faias – CA de 
Pegões. 1-Implantação,  4-Perspec-
tiva. arq. Celestino de Castro, 1951
CASTRO, Celestino. Edifício do centro 

social a construir no núcleo das Faias: 

Pegões. Anteprojecto. Lisboa, JCI, 1951. p.1 

e 4.

548 •449.  Carta solar da Herdade de 
Pegões elaborada pelo arq. Celestino 
de Castro
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CASTRO, Celestino. Edifício do centro 

social a construir no núcleo das Faias: 

Pegões. Anteprojecto – 2a proposta. Lisboa, 

JCI, 1951. p.1.

550 •450.  Ante projecto do Edifício do 
Centro Social do Núcleo das Faias – 
fotografi a da maquete – arq. Celes-
tino de Castro, JCI, 1951
Centro de Documentação da FAUP. Fundo 

Celestino Castro – 012.

550 •451. Desenho de Oscar Niemayer 
para a igreja de Pampulha
 www.archdaily.mx (consultado em 

2015-08-08)

552 •452. Habitações sobrepostas em 
Pala, Pinhel. arquitecto Celestino 
Castro, 1951-52. 
VARELA, Júlia Zurbach. Celestino Castro: 

militância, moderno e realismo. Porto, 

Faup, 2007. [Prova Final de Licenciatura]. 

p.127-128.

552 •453. Habitações Económicas da 
Federação das Caixas de Previdência 
em Beja. arquitecto Celestino Castro, 
1951-52.
VARELA, Júlia Zurbach. Celestino Castro: 

militância, moderno e realismo. Porto, 

Faup, 2007. [Prova Final de Licenciatura]. 

p.109-110.

553 •454.  Anteprojecto do centro social 
do núcleo das Faias – CA de Pegões. 
2-cortes, 3-planta.
CASTRO, Celestino. Edifício do centro 

social a construir no núcleo das Faias: 

Pegões. Anteprojecto – 2a proposta. Lisboa, 

JCI, 1951. p.3

557 •455.  2a proposta para o Antepro-
jecto do centro social do núcleo das 
Faias – CA de Pegões. arq. Celestino 
de Castro. planta 1/100, cortes 1/100, 
alçados 1/50
CASTRO, Celestino. Edifício do centro 

social a construir no núcleo das Faias: 

Pegões. Anteprojecto – 2a proposta. Lisboa, 

JCI, 1951.

557 •456. Fotografi a da maquete da 2ª 
versão do anteprojecto para o Edifício 
do Centro Social do Núcleo das Faias 
– Arq. Celestino de Castro, JCI, 1951
Centro de Documentação da FAUP. Fundo 

Celestino Castro – 012.

557 •457. “La ferme radieuse”. Le Corbu-
sier, 1935
Le Corbusier. La Ville Radieuse. Boulogne, 

Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 

1935.

558 •458. Hangar de máquinas. Foto-
grafi a do estado actual. 
Fotografia da autora

559 •459. Implantaçao do hangar de 
máquinas no Plano Geral do Centro 
Social das Faias em Pegões.
ALBINO, Henrique Brando. Hangar de 

máquinas da Colónia Agrícola de Pegões: 

Núcleo do Vale da Aroeira, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1952. s/n.

559 •460. Projecto para o Hangar de 
máquinas do Núcleo de Faias da CA 
de Pegões – alçados”. 
ALBINO, Henrique Brando. Hangar de 

máquinas da Colónia Agrícola de Pegões: 

Núcleo do Vale da Aroeira, concelho de 

Palmela: projecto. Lisboa, JCI, 1952. s/n.

561 •461. Escola de Creande. Fotografi a 
do estado actual.
Fotografia da autora

561 •462. Projecto da Escola de Creande. 
Alçados, Cortes e Plantas.
CHAGAS, Maurício Trindade. Escola pri-

mária da Aldeia Nova do Barroso, concelho 

de Montalegre: projecto. Lisboa, JCI, 1951. 

s/n.

561 •463. Escola de Creande. Fotografi a 
do estado actual – frente.
Fotografia da autora

561 •464. Projecto da Escola de Creande. 
Perspectiva.
CHAGAS, Maurício Trindade. Escola pri-

mária da Aldeia Nova do Barroso, concelho 

de Montalegre: projecto. Lisboa, JCI, 1951. 

s/n.

562 •465. Armazém da Aldeia Nova do 
Barroso. Fotografi a do estado actual.
Fotografia de Ana Mafalda Costa

562 •466. Adaptação do armazém a escri-
tório e pousada. Fotografi a do estado 
actual.
Fotografia da autora

563 •468. Projecto de adaptação do 
armazém a escritório e pousada. arq. 
Trindade Chagas, 1953
CHAGAS, Maurício Trindade. Projecto 

do edifício de escritórios e pousada do 

Barroso: adaptação: pormenores de carpin-

taria. Lisboa, JCI, 1953. s/n.

563 •467. Projecto do armazém da Aldeia 
Nova do Barroso. arq. Trindade 
Chagas, 1953

CHAGAS, Maurício Trindade. Barroso, 

freguesia da Chã. Projecto de armazém. 

Variante do armazém do Barroso em que 

os corpos laterais têm 19,70 m. Lisboa, JCI, 

1953. s/n.

564 •469. Habitações para professoras. 
Fotografi a do estado actual.
Fotografia de Ana Mafalda Costa

564 •470. Habitações para regentes agrí-
colas. Fotografi a do estado actual.
Fotografia da autora

565 •471. Projecto das habitações para 
professoras, JCI, 1953 
JCI. Construção de duas habitações gêmeas 

destinadas a professoras, no Centro Social 

da Barroso: freguesia da Chã, concelho de 

Montalegre: projecto. Lisboa, JCI, 1953. s/n.

565 •472. Projecto das habitações para 
regentes agrícolas, JCI, 1953
JCI. Construção de duas habitações gêmeas 

no Centro Social do Barroso: memória 

descritiva e justificativa: freguesia da Chã, 

concelho de Montalegre: projecto. Lisboa, 

JCI, 1953. s/n.

568 •473. Fotografi a do edifício do Posto 
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Projecto. Lisboa, JCI, 1954. s/n.

572 •481. Escola primária do núcleo 
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núcleo das Faias. arq. António Trigo, 
1951. Perspectiva, plantas cortes e 
alçados
TRIGO, António. Edifício para escola 
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575 •487. “Anteprojecto-tipo para a cons-
trução das Casas do Povo”. Planta-
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fase da CA Gafanha II com eixo terri-
torial evidenciado. JCI, 1954
JCI. Projecto de colonização da Gafanha. II 

parte. Lisboa, JCI, 1954. s/n.

595 •494. “Beira Litoral (Ílhavo) – 
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Anexo IX – Estudo de ordenamento paisa-

gístico e ruralização dos núcleos de coloni-

zação. Volume I. Lisboa, JCI, 1954. s/n.
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599 •498. Segunda fase da CA da Gafanha. 
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do Norte e Areão. Povoamento em 
aldeamento. Anteplano do conjunto”
CAMPELLO, António Roquette. Projecto 
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Anexo IX – Estudo de ordenamento paisa-
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601 •499. Segunda fase da CA da Gafanha. 
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601 •500. Segunda fase da CA da Gafanha. 
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conjunto”. 1956



806

CAMPELLO, António Roquette. Estudo de 
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Lisboa, JCI, 1956. s/n.
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da Colónia Agrícola da Gafanha. Parte 1. 

Lisboa, JCI, 1956. s/n.
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Gafanha: arranjo do centro social. Lisboa, 

JCI, 1958. s/n.

614 •510. Planta do projecto de urbani-
zação do Núcleo de Vascões da CA da 
Boalhosa. arq. António Trigo, 1959
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LOBO, Vasco. Esboceto do arranjo urbanís-

tico da zona de Pegões. Lisboa, JCI, 1959. 

s/n.

620 •514. Assentamentos projectados no 
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alhosa: urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 
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622 •515. A possibilidade de crescimento 
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622 •516.  Esquema de implantação do 
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624 •518. Projecto de jardins envolventes 
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629 •526. Assentamento da proposta 
“Habitat Rural, Nouvelle Commu-
nauté Agricole” CIAM X. excerto do 
painel 2. [vias assinaladas a vermelho]
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TRIGO, António; MACHADO, José Luís 

Pinto. Centro de Colonização da Boalhosa: 
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Desenho editado a partir da imagem pu-
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Martella. Arq. Ludovico Quaroni, 
UNRRA Casas, 1951.
CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-

198. Milano, Electa, 1989. p.162.

640 •542. Assentamentos projectados no 
quarto momento com o tipo de asso-
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Desenhos editados a partir das imagens 

publicadas in:
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da Videira, Praia de Mira: projecto. Lisboa, 

JCI, 1957. s/n.
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excerto do painel 3.
Excerto da imagem publicada in COSTA, 

Pedro Miguel Correia Baía da. Da recepção 
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641 •544. Implantação das habitações 
em banda [assinalados a vermelho] 
na proposta “Habitat Rural, Nouvelle 
Communauté Agricole” CIAM X. 
excerto do painel 2.
Desenho editado a partir da imagem pu-
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198. Milano, Electa, 1989. p.162.

642 •546.  Esquema de combinações entre 
volumes, nas ruas de La Martella. 
Arq. Ludovico Quaroni, UNRRA 
Casas, 1951.
CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-

198. Milano, Electa, 1989. p.162.

644 •547. Alçados do casal projectado 
para o assentamento da Videira – 
CA Gafanha. Arq. Henrique Taveira 
Soares, JCI, 1957.
ALBINO, Henrique. Casal da Boalhosa. 

Lisboa, JCI, 1954.

644 •548. Alçados do casal projectado 
para a primeira versão para o assen-
tamento de Vascões – CA Boalhosa. 
Arq. Henrique Albino, JCI, 1954.a 
azul] na proposta “Habitat Rural, 
Nouvelle Communauté Agricole” 
CIAM X. excerto do painel 2.
JCI. Construção de 42 casas para o aldea-

mento da Videira: Praia de Mira. Lisboa, 

JCI, 1958.

644 •549. A relação entre as habitações 
[assinalados a vermelho] e os anexos 
agrícolas [assinalados a azul]
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in COSTA, Pedro Miguel Correia 

Baía da. Da recepção à transmissão: refle-

xos do Team 10 na cultura arquitectónica 

portuguesa 1951-1981. Coimbra, FCTUC 

DARQ, 2013. [Tese de doutoramento em 

arquitectura].

646 •550.  Planta e corte das dependên-
cias agrícolas em La Martella. Arq. 
Ludovico Quaroni, UNRRA Casas, 
1951.
BILÒ, Federico; VADINI, Ettore. Matera e 

Adriano Olivetti. Fondazione Adriano Oli-

vetti, Collana Intangibili, n.23, 2013.

648 •551.  A organização do assenta-
mento estruturada em três zonas 
– habitações e anexos agrícolas, 
centro social [assinalado a amarelo] 
e cooperativa agrícola [assinalada a 
verde] – na proposta “Habitat Rural, 
Nouvelle Communauté Agricole” 
CIAM X. excerto do painel 2.
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in COSTA, Pedro Miguel Correia 

Baía da. Da recepção à transmissão: refle-

xos do Team 10 na cultura arquitectónica 

portuguesa 1951-1981. Coimbra, FCTUC 

DARQ, 2013. [Tese de doutoramento em 

arquitectura].

650 •552. Área de Equipamentos nos 
assentamentos projectados no 4o 
momento. 
Desenhos editados a partir das imagens 

publicadas in:

JCI. Gafanha. Parte II: Casa do aldeamento 

da Videira, Praia de Mira: projecto. Lisboa, 

JCI, 1957. s/n.

ALBINO, Henrique. Casal da Boalhosa. 

Lisboa, JCI, 1954.

OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola da 

Boalhosa, Núcleo da Lameira do Real: cons-

trução de 10 casas geminadas: projecto. 

Lisboa, JCI, 1958.

TRIGO, António. Colónia Agrícola da Bo-

alhosa: urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 

1959. s/n.

653 •553. Perspectiva do centro social e 
comercial de La Martella e fotografi a 
da maquete do conjunto. Ludovico 
Quaroni, UNRRA Casas, 1951.
CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-

198. Milano, Electa, 1989. p.162.

653 •554. La Martella. Maquete.
CIORRA, Pippo. Ludovico Quaroni: 1911-

198. Milano, Electa, 1989. p.162.

655 •555.  “Centro Social da Gafanha. 
Distribuição de água.” JCI, 1956. 
JCI. Centro Social da Gafanha: distribuição 

de água. Parte I. Lisboa, JCI, 1956. s/n.

655 •556.  Distribuição eléctrica na CA 
Gafanha, JCI, 1956.
JCI. Instalação de distribuição de energia 

eléctrica na Colónia Agrícola da Gafanha 

da Nazaré em Aveiro. Lisboa, JCI, 1956. s/n.

656 •557. Projecto de abastecimento de 
água. CA Boalhosa. 1957.
JCI. Colónia Agrícola da Boalhosa: abaste-

cimento de água à aldeia. Lisboa, JCI, 1957.

658 •558. “Carta elucidativa da posição 
e distância dos aglomerados mais 
próximos da zona a colonizar, em 
relação ao aldeamento.”. Núcleo de 
Vascões da CA da Boalhosa, 1956
CARVALHO JÚNIOR, João. Relatório da 

actividade desenvolvida na colónia agrícola 

da Boalhosa (Núcleo de Vascões) no ano de 

1955 e plano dos trabalhos a realizar no ano 

de 1956. Lisboa, JCI, 1956. s/n.

658 •559. Vista do eixo central de compo-
sição do assentamento a partir da 
praça do centro social. É vísivel ao 
alinhamento com o ponto mais 
elevado das montanhas envolventes, 
o monte do Corno de Bico, cerca de 
5,5 quilómetros a Sul.
Fotografia da autora

658 •560. “Colónia Agrícola da 
Boalhosa. Aldeamento” Projecto de 
urbanização.
TRIGO, António. Colónia Agrícola da Bo-

alhosa: urbanização: projecto. Lisboa, JCI, 

1959.

660 •561. “Estrada Eira-Aldeamento” 
OLIVEIRA, A. Costa. Colónia agrícola 

da Boalhosa: projecto de construção da 

estrada da Eira. Lisboa, JCI, 1960.

661 •562. Rua no assentamento de 
Vascões da CA da Boalhosa, marcada 
pela forte presença dos planos dos 
telhados
Fotografia da autora

666 •563. Corte pelas parcelas da primeira 
proposta para o assentamento do 
Núcleo de Vascões na CA da Boalhosa. 
arquitecto Henrique Albino, 1954
Desenho da autora

666 •564. Corte pelas parcelas do assen-
tamento construído no Núcleo de 
Vascões na CA da BoalhosaArq. José 
Luiz Pinto Machado, JCI, 1956. Corte 
pelas parcelas
Desenho da autora

671 •565. Primeira proposta para o 
Casal do Núcleo de Vascões na CA 
da Boalhosa. arquitecto Henrique 
Albino, 1954. 
ALBINO, Henrique.Casal da Boalhosa. 

Vol. a: Memória descritiva e justificativa, 

medição de trabalhos, orçamento, peças 

desenhadas. Vol. b: Projecto da casa tipo. 

Lisboa, JCI, 1954.
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673 •566. Bairro Económico na 
Chamusca, arquitectos Bartolomeu 
Costa Cabral e Vasco Croft, 1959. 
Fotografi a.
Tavares, Maria Fernanda Gaspar. Habi-

tações Económicas» Federação de Caixas 

de Previdência. Arquitectura e Modos de 

Actuação no Exercício do Projecto. Porto: 

FAUP, 2015. p.315

673 •568. Primeira proposta para o 
Casal do Núcleo de Vascões na CA 
da Boalhosa. arquitecto Henrique 
Albino, 1954. Cortes.
Casal da Boalhosa. Vol. a: Memória des-

critiva e justificativa, medição de traba-

lhos, orçamento, peças desenhadas. Vol. 

b: Projecto da casa tipo. Lisboa, JCI, 1954.

673 •567. Bairro da Companhia da Fiação 
em Torres Novas, arquitecto Victor 
Figueiredo, 1964.
Tavares, Maria Fernanda Gaspar. Habi-

tações Económicas» Federação de Caixas 

de Previdência. Arquitectura e Modos de 

Actuação no Exercício do Projecto. Porto: 

FAUP, 2015. p.461

675 •569. “Habitações geminadas 
em dois pisos projectadas para a 
Colónia Agrícola da Boalhosa.”
LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da 

Mata. Problemas actuais da pequena 

habitação rural. Coimbra, MOP – Direc-

ção Geral dos Serviços de Urbanização, 

Centro de Estudos de Urbanismo, 1960. 

p.114.

675 •570. Colonos a trabalhar no espaço 
a Norte do Casal.
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB – Colecção de 

Emília Carvalho).

677 •571.  Projecto do Casal da CA 
Boalhosa, arq. José Luiz Pinto 
Machado, JCI, 1956. Plantas e 
alçados.
MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1956. 

678 •572.  Projecto do Casal da CA 
Boalhosa, arq. José Luiz Pinto 
Machado, JCI, 1956. Cortes. Para 
uma leitura mais clara do desenho, 
o projecto está por nós redesenhado 
no I volume [•98]
MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1956. 

678 •573. Projecto do Casal da CA 
Boalhosa, arq. José Luiz Pinto 
Machado, JCI, 1956. Pocilga, nitreira 
e fossa.
MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1956. 

679 •574. Projecto de ampliação dos 
casais. Planta, cortes 1a fase e cortes 
2a fase.
TRIGO, António; MACHADO, José Luís 

Pinto. Centro de Colonização da Boalho-

sa: ampliação das instalações dos casais 

1ª e 2ª fase. Lisboa, JCI, 1960. s/n.

680 •575. Casal do Núcleo da Lameira 
do Real, CA da Boalhosa. Corte e 
plantas
OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola da 

Boalhosa, Núcleo da Lameira do Real: 

construção de 10 casas geminadas: pro-

jecto. Lisboa, JCI, 1958.

683 •576. Casal do Núcleo da Lameira do 
Real, CA da Boalhosa. Alçados
OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola da 

Boalhosa, Núcleo da Lameira do Real: 

construção de 10 casas geminadas: pro-

jecto. Lisboa, JCI, 1958.

684 •577. Escola Primária da Boalhosa. 
Projecto.
TRIGO, António. Boalhosa: escola pri-

mária: Memória descritiva e justificativa: 

projecto. Lisboa, JCI, 1957.s/n.

685 •578. Escola Primária da Boalhosa. 
Fotografi a.
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB – Colecção de 

Emília Carvalho).

685 •579. Escola Primária da Boalhosa. 
Planta.
“JCI [Material Gráfico]. Estúdio Mário 

Novais” In www.biblartepac.gulbenkian.

pt [consultado em 2014/07/23]

686 •580. Casa para a Professora em 
2002. Vistas de Sudoeste e de 
Noroeste.
Fotografias da autora

686 •581. Fogão da sala comum. 
projecto.
MACHADO, José Luís Pinto. Uma habita-

ção para a professora da Colónia Agrícola 

da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1957.s/n

686 •582. Casa da Professora. Projecto
MACHADO, José Luís Pinto. Uma habita-

ção para a professora da Colónia Agrícola 

da Boalhosa. Lisboa, JCI, 1957.s/n

688 •583. Fornos colectivos. Projecto
TRIGO, António. Colónia Agrícola da 

Boalhosa: Fornos Colectivos. Lisboa, JCI, 

1959. s/n

688 •584. Forno em 2002.
Fotografias da autora

689 •585. Edifício dos armazéns, 
garagem, casa do guarda e escri-
tório. Projecto
OLIVEIRA, J. Neves. Ampliação do edifício 

dos armazéns da Colónia Agrícola da 

Boalhosa, para instalação dos escritórios: 

memória descritiva. Lisboa, JCI, 1958. 

690 •586. CA da Boalhosa. Miradouro. 
Projecto.
OLIVEIRA, J. Neves. Miradouro para a 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1958. 

s/n

691 •587. Capela do Núcleo de Vascões 
da CA da Boalhosa. Projecto
TRIGO, António. Capela para o Centro 

de Colonização da Boalhosa. Lisboa, JCI, 

1960.

692 •588. Galinheiros e anexos das casas 
das professoras da CA da Gafanha. 
Alçados. arq. José Neves de Oliveira, 
1959
OLIVEIRA, José Neves de. Colónia Agríco-

la da Gafanha: galinheiros e anexos para 

as casas das professoras: projecto. Lisboa, 

JCI, 1959. s/n.

695 •589. Habitação em banda na 
Gafanha – arq. Henrique Taveira 
Soares
JCI. Construção de 42 casas para o aldea-

mento da Videira: Praia de Mira. Lisboa, 

JCI, 1958.

697 •590. Edifício das cooperativas. 
Estado actual. Fotografi a.

697 •591. Edifícios das cooperativas. 
Planta e alçados
OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola de 

Pegões. Projecto de edifícios para coope-

rativas. Lisboa, JCI, 1957. s/n

698 •592. “Adaptação das pocilgas a 
posto zootécnico”. Perspectiva e 
planta
OLIVEIRA, J. Neves. Colónia Agrícola de 

Pegões: instalações pecuárias. Lisboa, 

JCI, 1958.

699 •593. Capela da CA do Alvão. Pers-
pectiva e planta
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OLIVEIRA, J. Neves. Capela a erigir no 

Centro de Colonização do Alvão. Lisboa, 

JCI, 1967.s/n.

700 •594. Cemitério da Colónia Agrícola 
de Pegões. Planta e alçado da Capela
OLIVEIRA, José Neves de. Colónia Agrícola 

de Pegões. Projecto do cemitério. Lisboa, 

JCI, 1959. 

701 •595. Cemitério da CA do Barroso. 
Planta e perfi s e “Projecto do motivo 
central”.
OLIVEIRA, José Neves de. Cemitério a 

construir na Colónia Agrícola do Barroso. 

Lisboa, JCI, 1962. 

701 •596. Cemitério da CA do Barroso. 
Fotografi a
Fotografia da autora

703 •597. Adega cooperativa de Pegões. 
Fotografi a.
JCI. Actividades da JCI [Documentação fo-

tográfica]: Centros de Colonização. Lisboa, 

JCI, [195-?]. s/n.

703 •598. Adega cooperativa de Pegões. 
Alçados laterais Nascente e Poente e 
Planta ao nível inferior dos depósitos 
aéreos.
LOBO, Vasco; GARCIA, Valdemiro José. 

Projecto duma adega para a cooperativa 

agrícola de Santo Isidro de Pegões. Lisboa, 

JCI, 1958. s/n.

703 •599. Adega cooperativa de Pegões. 
Perspectiva e Implantação
LOBO, Vasco; GARCIA, Valdemiro José. 

Projecto duma adega para a cooperativa 

agrícola de Santo Isidro de Pegões. Lisboa, 

JCI, 1958. s/n.

704 •600. “Arranjo da zona envolvente da 
adega cooperativa de Pegões. Plano 
de plantações”
CAMPELLO, António Roquette. Arranjo de 

enquadramento do edifício da Adega Coo-

perativa de Santo Isidro de Pegões. Lisboa, 

JCI, 1961.

704 •601. “Casa da báscula”. Planta, 
cortes e Pormenores da caixilharia”
ANTUNES, Alfredo da Mata. Colónia 

Agrícola de Pégões: Casa da Báscula para 

o Centro Industrial: projecto. Lisboa, JCI, 

1960.

705 •602. Projecto de ampliação da 
Adega da Cooperativa Agrícola de 
Pegões. Perspectiva e  corte
LOBO. Vasco. Projecto de ampliação da 

Adega da Cooperativa Agrícola de Pegões. 

3P. Lisboa, JCI, 1960. 

705 •603. Instalações industriais e sede 
da Cooperativa Agrícola de Santo 
Isidro de Pegões. Implantação.
LOBO. Vasco. Projecto de um conjunto de 

instalações industriais e sede da Coope-

rativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões. 

Lisboa, JCI, 1960.

714 •604.  Contraste entre o traçado 
orgânico do Núcleo de Faias - CA 
Pegões e o traçado do povoamento 
envolvente.
Google earth. 38°41’30.68”N 8°45’6.42”W. 

Altitude de visualização 6,65 km. Data 

das imagens 2004/04/15. (Consultado em 

2013/11/8)

714 •605. O assentamento estruturado 
pelas linhas de água na CA de Pegões.
Desenho da autora

715 •607.  Contraste de densidade, regu-
laridade e forma entre as parcelas 
da CA Gafanha e o povoamento da 
envolvente. 
Google earth. 40°37’8.19”N 8°42’19.38”W. 

Altitude de visualização 4,75 km. Data 

das imagens 2003/05/14. (Consultado em 

2013/11/8.)

715 •606.  Implantação da CA da 
Gafanha. A existência de uma duna 
determinou a localização do Centro 
Social e espaço fl orestal.
Desenho da autora

716 •609.  Implantação do assentamento 
de Pinhal Novo.
Desenho da autora

716 •608.  Implantação do assentamento 
de S. Mateus
Desenho da autora

717 •610.  Implantação da Aldeia de 
Vascões.A forma do assentamento 
está estritamente associada à forma 
do suporte topográfi co.
MACHADO, José Luís Pinto. Casal tipo na 

Colónia Agrícola da Boalhosa: memória 

descritiva e justificativa. Lisboa, JCI, 1956. 

720 •611. Presença das caleiras de rega nas 
extremas dos casais na CA de Pegões
Câmara Municipal do Montijo. A Colónia 

Agrícola de Santo Isidro de Pegões. 

Montijo. Montijo, Câmara Municipal, 

2013. p.18.

720 •612. “Rede de rega da Folha das 
Figueiras. Pilares das pontes canais”.
JCI. Herdade de Pegões: Folha das Figueiras. 

Rede de rega. Lisboa, JCI, 1953. s/n.

720 •613. “Herdade de Pegões. Zona C. 
Rede de rega – montante”.
JCI. Herdade de Pegões. Zona C (montan-

te): rede de rega. Lisboa, JCI, 1951. s/n.

721 •614.  Construção das valas de enxugo 
na CA Boalhosa.
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB – Colecção de 

Emília Carvalho).

721 •615. “Projecto de enxugo da lameira 
de Vascões”.
JCI. Projecto de drenagem e enxugo de 

Lama de Vascões na Colónia Agrícola 

da Boalhosa, na freguesia de Vascões, 

concelho de Paredes de Coura: memória 

descritiva e justificativa: projecto. Lisboa, 

JCI, 1955.

721 •616. Projecto das obras de rega da 
CA Boalhosa
JCI, Núcleo da Boalhosa. Anexo II: Obras de 

rega. Lisboa, JCI, 1948.

722 •617. Construção de estrada na CA 
Boalhosa
Arquivo Municipal de Paredes de Coura 

(Fundo PT/MPCR/CAB – Colecção de 

Emília Carvalho).

722 •618. “Perfi l transversal tipo”.
JCI. Núcleo da Boalhosa. Anexo IV: Estra-

das. Lisboa, JCI, 1948. s/n.

723 •619.  Estrada da Eira – CA Boalhosa, 
planta, perfi s transversais e perfi l 
longitudinal.
OLIVEIRA, A. Costa. Colónia agrícola 

da Boalhosa: projecto de construção da 

estrada da Eira. Lisboa, JCI, 1960.

725 •620.  Compartimentação da 
paisagem CA Boalhosa, CA Martim 
Rei, CA Boalhosa, CA Milagres, CA 
Gafanha, CA Barroso.
Fotografias da autora

728 •621. “Planta do Núcleo da Boalhosa” 
com identificação das culturas e 
dacortina florestal de abrigo [a 
vermelho], 1948 
JCI. Projecto de colonização do Núcleo da 

Boalhosa. Lisboa, JCI, 1948.

730 •622. Espaço central do assenta-
mento do Vidoeiro, Aldeia da Veiga, 
Pinhal Novo, CA Alvão e S. Mateus.
Fotografia da autora

731 •623.  Cortina de abrigo em torno do 
assentamento de Pinhal Novo
Fotografia da autora
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731 •624.  Planta do assentamento de 
Vascões, CA Boalhosa, com a cortina 
de abrigo em destaque.
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in TRIGO, António. Colónia Agrí-

cola da Boalhosa: urbanização: projecto. 

Lisboa, JCI,1959. s/n.

731 •625.  Fotografi a aérea do assenta-
mento de Vascões – CA Boalhosa.
Google earth. 41°54’46.47”N 

8°29’36.17”W. Altitude de visualização 

1,39 km. Data das imagens 2004/02/21. 

Consultado em 2013/11/8.

731 •626.  Planta do assentamento de 
Pinhal Novo, com a cortina de abrigo 
em destaque.
Desenho editado a partir da imagem 

publicada in JCI. Projecto de colonização 

dos baldios de Montalegre e Boticas: II 

Parte – Freguesias de Morgade, Cervos e 

Beça. Anexo 5: Aldeamentos, arruamentos. 

Lisboa, JCI, 1947. s/n.

731 •627. Planta do assentamento do 
Fontão, com a cortina de abrigo em 
destaque.
Desenho editado a partir da imagem pu-

blicada in JCI. Projecto de colonização dos 

baldios de Montalegre e Boticas: II Parte 

– Freguesias de Morgade, Cervos e Beça. 

Lisboa, JCI, 1945. s/n.

738 •628.  Plano da Aldeia de Gradil e da 
Aldeia de S. Tiago, Colonato de Cela, 
Arq. Fernando Batalha, GUU – Dele-
gação de Angola, 1952.
FONTE, Maria Manuela Afonso da. Ur-

banismo e arquitectura em Angola – de 

Norton de Matos à Revolução. Lisboa, 

FAUTL, 2006. [Tese de doutoramento em 

Arquitectura]. p.335.

740 •629. Assentamentos no Colonato de 
Cela - Angola. Fotografi a aérea actual
Google Earth

741 •630. Assentamentos no Colonato do 
Limpopo - Moçambique. Fotografi a 
aérea actual
Google Earth


