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Resumo 

 

A presente dissertação tem por objetivo a leitura e reflexão sobre o Bairro de 

Santa Marta em Barcelos, projetado por Nuno Teotónio Pereira e promovido 

pelas Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência (HE-

FCP), nos anos de 1950. 

Como contextualização aos anos de 1950, foi importante compreender as 

transformações geradas no panorama da arquitetura portuguesa, no rescaldo 

do pós segunda Guerra Mundial. Visamos assim refletir sobre o contexto 

cultural e ideológico onde se situa a denominada terceira geração de 

arquitetos, bem como entender as mudanças das políticas habitacionais de 

âmbito económico, pelo Regime vigente. 

Numa aproximação espacial ao tema proposto, procuramos entender as 

dinâmicas de uma cidade rural e distante, à época, dos grandes centros 

urbanos, contextualizando-a face uma conjuntura nacional de crescimento 

industrial e consequente deficit habitacional. Propusemo-nos percorrer os 

bairros de habitação de âmbito económico fazendo leituras das evoluções 

arquitetónicas decorridas na década de 1950. 

Para um entendimento do Bairro de Santa Marta e uma melhor leitura na sua 

análise formal, procuramos compreender e refletir sobre o contexto das HE-

FCP bem como o método de trabalho deste organismo enquanto promotor 

de habitação de âmbito económico associado ao pensamento dominante 

de Nuno Teotónio Pereira, autor do projeto, e figura de proa das HE-FCP. Foi 

também intenção desta investigação entender a pertinência dos métodos e 

valores subjacentes às HE-FCP bem como de Teotónio Pereira, e formalizados 

no Bairro de Santa Marta, no contexto atual.  
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Abstract 

 

The objective of this dissertation is to provide a reflective view on the Bairro de 

Santa Marta in Barcelos, architectonically projected by Nuno Teotónio Pereira 

and funded by the Portuguese social housing organization named "Habitações 

Económicas –  Federação de Caixas de Previdência (HE-FCP)" during the 

1950´s.  

In order to understand the architectonic context of the 1950´s, it was important 

to take into account the changes in Portuguese architecture, which occurred 

in the imediate period after the end of the second world war.  The aim was to 

develop an understanding of the cultural and ideological momentum that 

generated the so called  "third generation architects", with a focus on the 

alterations in the policies that regulated social housing, promoted by the 

existing political regime and that underlined the new architectural features.  

Taking a spatial aproach to the proposed topic, reflective thought was put on 

the dinamics of Barcelos of those days, a rural town geographically distant from 

the greater urban centres, in a time of accelareted industrial development at a 

national scale and subsequent housing shortage. For this purpose, social 

housing quarters in Barcelos were visited and reflections made on the 

architectural evolutionary trends of the 1950´s.  

For a more profound architectonic reading of the Bairro de Santa Marta, 

reflections were made upon the ideology behind the HE-FCP and its 

implementation methods, apparentely quite in line with the thought of Nuno 

Teotónio Pereira, its project author and figurehead of the HE-FCP. It was also 

the intention of this research to understand the relevance of the methods and 

values underlying the HE-FCP as well as Teotónio Pereira, and formalized in the 

Bairro de Santa Marta, in the current context. 
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“A regra a seguir é esta: uma casa para todos e beleza para todos. E a beleza 

não é cara. É geralmente menos cara do que a fealdade que quase sempre 

se chama luxo, monumentalidade, pretensão. A beleza é simplicidade, 

verdade, proporção. Coisas que dependem muito mais da cultura e da 

dignidade do que do dinheiro.” 

 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, 

Pelo negro da terra e pelo branco do muro in "Távola Redonda", nº 21, Janeiro de 1963.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Dissertação conducente à obtenção do Grau de Mestre em 

Arquitectura, tem por objetivo a leitura e reflexão sobre o Bairro de Santa 

Marta em Barcelos, projetado pelo arquiteto Nuno Teotónio Pereira, nos anos 

de 1950, por forma a resolver a carência habitacional na cidade. 

Década importante e charneira no panorama da arquitetura portuguesa, 

centramos paralelamente o estudo, nas Habitações Económicas – Federação 

de Caixas de Previdência (HE-FCP), organismo que proporcionou a construção 

do Bairro de Santa Marta, pelo importante peso metodológico e operativo 

que teve não só na resolução do problema português da habitação pós 

segunda Guerra Mundial até inícios dos anos 70, como igualmente pela 

promoção da produção moderna no tempo considerado. 

O Bairro de Santa Marta, apresenta-se assim como um caso exemplar, 

congregando-se três vectores relevantes da arquitetura dos anos 50: a 

introdução de valores modernos em contexto rural; Nuno Teotónio Pereira 

como arquiteto e como ator fundamental nas causas do social; as HE-FCP, 

como organismo pioneiro na história da arquitetura da habitação de âmbito 

económico em Portugal. 

Dada a inexistência de estudos específicos sobre o Bairro em causa, a não ser 

pequenos apontamentos e pistas lançadas em literatura sobre a arquitetura 

da década considerada, partimos em busca de fontes primárias, como sendo 
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o levantamento de todo o processo de obra na Câmara Municipal de 

Barcelos (CMB), assim como correspondência trocada entre as HE-FCP, Nuno 

Teotónio Pereira, a CMB e o Sindicato que solicita a construção de habitação 

para os seus funcionários. 

Em simultâneo, as visitas ao Bairro e as consequentes conversas com 

moradores que o habitam desde a sua inauguração, proporcionaram o 

importante fio condutor, que necessariamente foi complementado pela leitura 

de diversas obras de contextualização da situação da arquitetura moderna 

em Portugal, nomeadamente o já referencial Verdes Anos na Arquitectura 

Portuguesa dos Anos 50 de Ana Tostões e o conjunto de Escritos de Nuno 

Teotónio Pereira. Diversos estudos, textos, e artigos de época ajudaram 

igualmente à construção do pano de fundo do nosso estudo. 

Deste modo, conseguimos produzir uma base de dados do Bairro em estudo, 

completada por registos desenhados e fotografados. 

Cronologicamente, os nossos parâmetros estão balizados pelas datas do 

primeiro esboço apresentado por Nuno Teotónio Pereira para o Bairro de 

Santa Marta em 1955, e pela data da sua inauguração, na transição da 

década. Apesar do âmbito temporal se encerrar basicamente nos anos de 

1950, um importante retrocesso ajudou a contextualizar as politicas de 

habitação em Portugal, nomeadamente a partir da Constituição Política da 

Nação em 1933, com o início do período cronológico do Estado Novo e o 

programa das “Casas Económicas”. 

 

Com base neste raciocínio, propomos o desenvolvimento do tema baseado 

em três grandes momentos: 

1. Análise do contexto político/cultural da habitação de âmbito económico 

em Portugal.  

Importa entender o panorama ideológico e cultural da classe dos arquitetos, 

associado às politicas habitacionais que o Estado lança para resolver o deficit 

habitacional. O 1º Congresso Nacional de Arquitectura em 1948 e a adopção 
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da Carta de Atenas como seu manifesto, vai proporcionar uma importante 

viragem nos modelos adotados na habitação de âmbito económico, que 

passava a ser um inigualável laboratório de experiências para a classe, com a 

introdução dos valores associados ao uso coletivo. 

2. A habitação de âmbito económico na cidade de Barcelos. 

Breve caracterização da evolução da cidade de Barcelos e dos diversos 

bairros promovidos tanto pela autarquia local, como por particulares, por 

forma a resolver o problema da habitação na cidade, até à construção do 

Bairro de Santa Marta. Ressalva-se a importância da introdução de valores 

modernos numa cidade que se localiza fora do contexto regional da grande 

produção dos anos de 1950. 

3. A importância das HE-FCP, Nuno Teotónio Pereira e o Bairro de Santa Marta. 

Antes da análise formal da obra, objecto de estudo deste trabalho de 

investigação, importa entender o peso que o organismo promotor teve na 

construção de um método de trabalho sobre a habitação de âmbito 

económico em Portugal, usando para tal, capitais próprios. Em simultâneo, 

importa igualmente refletir sobre o papel que Nuno Teotónio Pereira teve não 

só no organismo, mas igualmente como arquiteto liberal, e que se dedicou 

desde a sua fase de formação académica às causas sociais. O Bairro de 

Santa Marta, e a sua análise formal, resulta diretamente das premissas não só 

do arquiteto, mas igualmente da possibilidade que as HE-FCP criam na 

promoção de habitação em Portugal, modernizando o país. 

Um último momento, esboça em jeito de conclusão, uma reflexão sobre a 

arquitetura da habitação de âmbito económico em Portugal, tendo como 

base o Bairro de Santa Marta, em Barcelos, dando especial enfoque à 

descentralização de todo um sistema que estaria montado para fazer face a 

um deficit localizado nos grandes centros habitacionais. 
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CAPÍTULO 1  

 

O Contexto Cultural e Político da Habitação de Âmbito Económico em 

Portugal nos anos de 1950 

 

Neste primeiro capítulo foi nosso intuito compreender as transformações 

culturais, sociais e políticas ocorridas em Portugal no rescaldo do pós-guerra, e 

as mudanças alicerçadas a essas convulsões, destacando o panorama da 

arquitetura portuguesa na década de 1950, ainda que eventuais retrocessos 

sejam importantes para compreender a conjuntura. Serve também este 

capítulo como uma contextualização ao objeto de estudo que procuramos 

analisar, o Bairro de Santa Marta em Barcelos e o organismo que o promoveu: 

as “HE-FCP”.     

Num primeiro momento, abordaremos os acontecimentos culturais mais 

marcantes protagonizados por uma nova geração, e demonstraremos a sua 

relevância na produção arquitetónica dessa década no contexto português.  

Num segundo momento, abordaremos as principais iniciativas desenvolvidas 

no contexto da habitação de âmbito económico. Pretendesse enunciar os 

principais programas habitacionais levados a cabo pelo Estado Novo para 

solucionar o grave problema de habitação no final da 2ª Guerra Mundial. 



                                                                 
                                                                                                              Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência 

                                                                                                                                                                         Bairro De Santa Marta I Barcelos 

 

23 

 

 

1.1  O Modernismo em Portugal 

 

“O fim da guerra, com o despertar das democracias e uma oposição 

revigorada pela derrota do fascismo na Europa, desenha um tempo de 

agitação cultural, que torna o final da década de 40 particularmente 

significativo na reflexão da arquitectura moderna em Portugal. A partir de 45 

processa-se uma cisão na vida nacional que a arte em certa medida reflectia 

e propunha. A euforia da libertação aproximou as pessoas e uma consciência 

de geração marcou os jovens de então, tanto no domínio estético como 

cívico.”                      

         (Tostões, 1997: 21)                                                     

 

No final dos anos 40, no rescaldo do pós-guerra, surge uma nova geração de 

arquitetos em Portugal que começa a resistir aos ditames impostos pelo 

governo de Oliveira Salazar1 e reclama “(...) o seu direito à liberdade de 

expressão.” (Pereira, 1996: 302)   

Estes jovens arquitetos, influenciados pelo contexto internacional e com total 

“(...) consciência da sua importância na sociedade e da parcela de poder 

que podiam usar para influenciarem as decisões no sentido de se abrir 

caminho para novos rumos” (Pereira, 1996: 255) afirmaram o Movimento 

Moderno2  em  Portugal e adotaram  os  princípios da  Carta de Atenas3  numa  

                                                           
1 António Oliveira Salazar foi o Presidente do Conselho de Ministro entre 1932 e 1968, ano em que se afastou 

da vida política, tendo sido também o fundador do Estado Novo em Portugal. Este regime político esteve 

em vigor desde 1933 até ser derrubado em 1974 na Revolução de 25 de Abril. Anteriormente já tinha 

assumido o cargo de Ministro das Finanças, entre os anos de 1928 e 1932, durante a Ditadura Militar. 

2 “O Movimento Moderno nasce e desenvolve-se, na viragem do século XX, a partir da articulação de um 

trio de vectores: técnica, forma e ideologia. (…) Novos materiais e técnicas construtivas (com destaque 

para o ferro e o betão armado) conduziriam a uma experimentação e inovação formais (tendencialmente 

abstratas e ancoradas no referente metafórico ou literal da máquina) que por seu turno potenciariam a 

concretização de um novo projecto de sociedade (socialista ou democrática).” (Brites, 2009: 32) 
3 A Carta de Atenas foi o manifesto que resultou do IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna) que se realizou em Atenas em 1933. O documento final, redigido por Le Corbusier e apresentado 

em 1941, traça fórmulas que poderiam ser utilizadas universalmente segundo os autores. Definiram o sol, a 

vegetação e o espaço como postulados e defenderam que a cidade deveria ser um organismo funcional 

em que o homem e as suas necessidades fossem imperativos. Assim, preconizaram a organização espacial 

desta segundo funções-chave: habitar, trabalhar, recrear-se e circular, que seriam autónomas entre si e 

onde tudo seria dimensionado à escala humana. Propuseram também em oposição à cidade tradicional 
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clara reação à chamada “arquitetura do Estado Novo”4. 

Assim, neste contexto de efervescência, formaram-se como resultante de uma 

atitude cívica os movimentos associativos ICAT em Lisboa, e ODAM no Porto, 

que teriam o seu ponto alto no “1º Congresso Nacional de Arquitectura” em 

1948, que será abordado posteriormente. 

Estes dois movimentos tornaram-se numa importante plataforma de discussão 

e divulgação da arquitetura que se pensava e fazia, contribuindo para uma 

classe profissional mais ativa, informada e melhor formada.  

O ICAT – “Iniciativas Culturais, Arte e Técnica” -, surgiu em 1946 impulsionado 

por Francisco Keil do Amaral (1910-1975) (Figura 1), e reuniu jovens de uma 

nova geração5. Passou a dirigir a decadente revista Arquitectura6 

transformando-a num  importante  veículo de  informação  quer de  peças  

desenhadas  como documentos escritos. Começaram a ser publicadas os 

principais  projetos  de  reconhecidos  autores  associados  ao  Movimento  

                                                                                                                                                                          
habitação em altura que libertaria o solo para amplos espaços verdes, menor densidade populacional, 

edifícios perpendiculares à rua e a utilização dos modernos recursos para as construções entre outros. 
4 Como refere Nuno António Pereira “(…) a arquitectura dita nacional que a ditadura de Salazar, a exemplo 

de outros regimes totalitários, utilizava como instrumento de inculcação ideológica para fortalecer o seu 

poder. Uma arquitectura marcadamente cenográfica que, por ter sido desejada, programada, promovida 

e, quando necessário, imposta pelo regime, merece bem a designação de “arquitectura do Estado Novo 

(…)”.(Tostões, coord, 2008: 45)  
5 Como refere Ana Tostões acerca do depoimento do arq. Chorão Ramalho de que o “(…) grupo seria 

constituído por cerca de trinta arquitetos entre os quais Keil do Amaral, Faria da Costa, Jacobetty Rosa e 

outros da nova geração como Celestino de Castro, Chorão Ramalho, Conceição Silva, entre outros.” 

(Tostões, 1997: 208) 

6 A revista teve a “(…) capacidade de congregação dos profissionais mais atentos, mais jovens, que 

pugnavam pelo direito de uma arquitetura contemporânea e nisto se afastando da Direcção de um 

Sindicato que, corporativo e por isso ligado ao regime, não parecia ter o poder para criar as mesmas 

cumplicidades e solidariedades junto dos mais novos.” (Tostões, 1997: 25) 

Fig. 01_ Francisco Keil do Amaral. 

  

 

Fig. 02_ Imagem de alguns arquitetos que integravam 

a ODAM. 
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Moderno Internacional como Alvar Aalto (1898-1979) ou Le Corbusier (1887-

1965), bem como os dos jovens arquitetos portugueses. Num plano teórico é 

também através desta revista pela primeira vez divulgada a tradução da 

Carta de Atenas7 e foi igualmente através desta publicação que Keil do 

Amaral manifestou a importância de um estudo sobre a arquitetura regional 

ao que chamou de “Uma Iniciativa Necessária”, e que viria a contrariar a 

denominada “casa portuguesa”8.  

A ODAM – “Organização dos Arquitectos Modernos” -, que era composta por 

jovens arquitetos do Porto (Figura 2), surgiu em 1947 com objetivo de divulgar 

os princípios da arquitetura moderna. Apostada em difundir as suas opções 

formais e ideológicas, este grupo realiza uma exposição9 muito importante à 

época, onde apresentaram a obra de 24 autores produzidas no Norte. As 

novas conceções formais defendidas pelo movimento moderno ganhavam 

corpo nesta cidade e não se limitavam à habitação unifamiliar mas também a 

diversos programas como piscinas, hotéis e fábricas entre outros.   

Foram também muito importantes os encontros, apoiados pelo ICAT, entre o 

grupo de Lisboa e do Porto que levaram a “tomadas de posição coletivas 

realizadas à margem do Sindicato” (Tostões, 1997: 25). Em 1947, o grupo de 

Lisboa visita o Porto para ver a produção arquitetónica nessa cidade10 e este 

encontro acabou por funcionar como um teste à unidade da classe para o 

grande momento que se seguiria, o 1º Congresso Nacional de Arquitetura. 

 

 

                                                           
7 Como refere Helena Roseta no prefácio de Escritos : “(…) Nuno Teotónio é aliás um dos tradutores da 

primeira edição portuguesa em 44 (…)”.(Pereira, 1996: XIV) 
8 A problemática da “casa portuguesa” insere-se numa corrente cultural da primeira metade do séc. XX 

caracterizada por uma estética de caráter nacionalista e pendor ruralizante. Raul Lino (1879–1974) foi o 

grande propulsor deste movimento divulgando-o em livros como “A Nossa Casa”(1918), “Casa Portuguesa” 

(1929) ou “As Casas Portuguesas” (1933).  
9 “A Exposição de 1951, realizada no Ateneu Comercial do Porto, foi certamente a mais importante 

manifestação deste grupo.” (Tostões, 1997: 30)                                                     
10 Como refere Nuno Teotónio Pereira o “(…) Porto constituía um caso à parte. Talvez pelo facto de o Estado 

estar mais afastado e ainda porque o grosso do trabalho nos escritórios era de origem privada, com uma 

parcela mínima de encomenda oficial. Ali o curso da produção moderna não tinha sofrido a interrupção 

que ocorreu em Lisboa, desde os primeiros modernistas, e irrompia em força com a nova geração ainda no 

final dos anos 40.” (Pereira, 1996: 256) 
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Esta geração do pós-guerra mais consciente e informada, adquiria bases 

teóricas para se impor à arquitetura defendida pelo regime que se encontrava 

desenquadrada quer dos modelos internacionais, por defender um modelo 

nacionalista e de pendor ruralizante, quer da “verdadeira arquitetura 

portuguesa”11 como viria a demonstrar o “Inquérito à Arquitectura Regional”, 

que mais à frente evidenciaremos por ter sido essencial para questionar os 

modelos até então aplicados. 

Neste contexto, a habitação desempenhou um papel de destaque na 

produção arquitetónica dos anos 50 em Portugal. Como refere Ana Tostões 

“(…) é no domínio da habitação que se revelam as maiores inovações, quer 

no âmbito dos programas quer na sua conceptualização espacial.” (Tostões, 

1997: 51) Os arquitetos ensaiaram novas propostas que respondiam aos 

paradigmas de uma vida moderna acreditando no poder da arquitetura 

como elemento transformador.  

 

 

                                                           
11 “Morreu a «casa portuguesa», viva a arquitectura portuguesa!” (Alves, 1995: 60). 

Fig. 03_ Ilustração de João Abel Manta. 
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Na tentativa de contrariarem as imposições relativas à “feição portuguesa” a 

nova geração segue duas direções distintas, como refere Luís Saraiva: 

- “Uma visão internacionalista, fundamentalmente assente na “Carta de 

Atenas” (…) que se irá institucionalizar mais tarde como o «Estilo Internacional» 

(…). Tem aspectos vanguardistas, propõe uma linguagem moderna com toda 

a carga anti-histórica radical do Movimento Moderno.” 

- “A outra forma assume-se como a compreensão de uma cultura ou de uma 

tradição nacional, sem as conotações inerentes ao discurso oficial, mas 

entendida como afirmação de uma cultura «Popular» (…).” 

                      (Saraiva, 1998: 41) 

Foi assim, nesta orientação bicéfala, que se desenvolveu a conquista pelo 

movimento moderno em Portugal. Estas duas linhas de pensamento tiveram 

obras exemplares que enriqueceram a linguagem arquitetónica nacional. 

Sempre perto das tendências europeias do pós-guerra, os arquitetos 

portugueses liam os seus códigos. Por exemplo a Unidade de Habitação de 

Marselha (1947-1953) (Figura 4 e 5) constituiu uma importante influência12 pois 

foi nesta obra que Le Corbusier ensaiou os princípios da cidade radiosa e a 

máquina de habitar.  

 

 

          

                                                           
12 Como refere a autora a Unidade de Habitação de Marselha constituiu “(…) lugar obrigatório de 

peregrinação e estudo para a maioria dos jovens arquitectos nacionais (…)”.(Tostões, 1997: 43) 

Fig. 04_ Unidade de Habitação de Marselha, França. Fig. 05_ Perspetiva da Unidade de Habitação.  

Os pilotis e o relevo do «Modulor». 
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Como refere Ana tostões: “ A ideia de casa-máquina de habitar era fruto das 

possibilidades do mundo da máquina. Inspira-se nos transatlânticos e no 

conforto das suas “células” e devia ser produzida em série, como carros e 

aviões. Esta casa-navio (…) transportava a ideia de conforto para todos, como 

exigência incontornável do mundo da máquina e da sua estética. 

Pressupunha o repensar as funções, utilizações e vivência.” (Tostões, 1997: 133) 

Em Lisboa, o Bairro das Estacas13 (1949-1955) (Figura 6 e 7) é um exemplo 

paradigmático desta visão internacional. Projetado por Formosinho Sanchez 

(1922-2004) e Ruy Jervis d´Athouguia (1917-2006) esta série de blocos 

caracteriza-se pelas suas implantações perpendiculares ao eixo viário que 

substituíram os tradicionais quarteirões previstos no plano inicial14. Os edifícios 

de quatro pisos estavam apoiados em pilotis, o que libertava o solo para uma 

extensa plataforma verde, e desenvolviam-se em planta livre. “De um modo 

consciente, reivindicava a importância dos valores da topografia, da 

insolação, do programa, das zonas verdes úteis, da racionalidade e do 

funcionalismo” (Tostões, 1997: 73) tornando-se assim uma clara afirmação dos 

princípios da Carta de Atenas. 

  

      

 

                                                           
13 O Bairro de São João de Deus, que ficou conhecido como Bairro das Estacas devido aos pilotis que o 

sustentam, constituiu a célula 8 do Bairro de Alvalade. 
14  O Plano inicial do Bairro de Alvalade, “Plano de Urbanização da Zona Sul da Av. Alferes Malheiro”, foi 

projetado por Faria da Costa numa iniciativa da Câmara Municipal no ano de 1945.  

Fig. 06_ Vista aérea do Bairro da Estacas, Lisboa.                           Fig. 07_ Vista dos blocos perpendiculares à via. 
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Por outro lado existiram outros arquitetos que de uma forma quase natural se 

insurgiram  

“contra a arquitectura internacional, [e ensaiaram] conciliar a arquitectura 

erudita com a tradição popular, num determinado contexto e como resposta a 

ele. (…) Tratava-se de encontrar uma identidade nacional e cultural autêntica 

a dignificar, como forma de luta contra a falsa identidade nacional saída de 26 

e contra um internacionalismo na linha do progresso (…)”.  

(Costa, 1995: 62)   

 

Alexandre Alves Costa refere ainda sobre as linhas orientadoras do 

pensamento de Fernando Távora dizendo que  

“tratava-se de saber como comem e dormem os portugueses, tratava-se de 

aprender as suas técnicas de construir e maneiras de entender o espaço. 

Tratava-se de alargar o conceito de função a uma nova poética que entrasse 

em consideração com outros valores.”  

(Costa, 1995: 61) 

O “Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa” (Figura 8 e 9) foi essencial 

não só para esta revisão interna do denominado “Estilo Internacional” como 

para aclarar todas as ideias preconcebidas e que resultaram no apelidado 

“estilo nacional”. 

 Fig. 08_ Capa do 2º volume da 1ª edição    

de “Arquitectura Popular em Portugal”.        

 

  Fig. 09_  Apresentação dos estudos a Oliveira Salazar. 
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Consequência direta do Congresso de 1948 e programado pelo Sindicato dos 

Arquitetos, sob a presidência de Keil do Amaral em 1949, esta iniciativa só viria 

a ter efeitos práticos seis anos mais tarde. Entre 55 e 60 foi elaborado um 

levantamento sistematizado da construção vernacular pelo território 

continental. Organizaram equipas de arquitetos, que se dividiram por seis 

regiões (Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo e Algarve), 

seguindo diretivas comuns. A análise dos dados recolhidos culminaria mais 

tarde em 1961, com a publicação destes sob o título “Arquitectura Popular em 

Portugal”. 

Este estudo contribuiu “para um certo afastamento relativo a formas 

estereotipadas do Movimento Moderno que circulavam entre nós” (Pereira, 

1996: 257) no entanto, como refere o mesmo autor: 

“não houve lugar para utilizações miméticas  da temática recolhida no 

Inquérito, [embora não] terá deixado de influenciar o vocabulário dos 

arquitectos, com uma certa revalorização dos materiais tradicionais e o seu 

entendimento das estruturas físicas do meio rural.” 

(Pereira, 1996: 257) 

 

Sobre o mesmo assunto Ana Tostões refere que esta iniciativa corroborava as 

já referidas “(…) preocupações de uma nova geração que vimos interessada 

numa fundamentação histórica e nas raízes orgânicas da arquitectura” 

(Tostões, 1997: 159) concluindo que ao contrário do que esperava o Governo 

o Inquérito “anula certos falsos conceitos sobre «arquitectura portuguesa» ou 

«à portuguesa» muito em voga entre nós e que, infelizmente, têm dado os seus 

bastardos frutos de Norte a Sul do país.” (Tostões, 1997: 161) 

Desta visão renovada em que se concilia a modernidade com a tradição rural 

surge um modernismo português tendo em Fernando Távora (1923-2005), Keil 

do Amaral e Nuno Teotónio Pereira (1922-), entre outros, elementos 

importantes deste percurso. 
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Como exemplo paradigmático deste momento, temos a Casa de Ofir (1957) 

(Figura 10 e 11), projeto de Fernando Távora, é um exemplar exercício de 

diálogo entre o contexto nortenho e os valores vernáculos com uma atitude 

racionalista e crítica tendo sido “saudada como uma obra que individualiza a 

arquitectura portuguesa, não seguidora das soluções da arquitectura 

internacional, antes ensaiando uma linguagem própria (…)”. (Tostões, 1997: 68) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10_ Planta da Casa de Ofir.           Fig. 11_ Perspetiva da Casa de Ofir.           
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1.1.1  O “1º Congresso Nacional de Arquitectura” e o Problema 

Português de Habitação 

 

  

 

Em 1948 realizou-se, em Lisboa, o primeiro grande momento de afirmação da 

arquitetura portuguesa. O “1º Congresso Nacional de Arquitectura”, 

promovido pelo Sindicato Nacional Arquitetos (SNA) em simultâneo com o 2º 

Congresso Nacional de Engenheiros, entre Maio e Junho, estava enquadrado 

na exposição “Quinze Anos de Obras Públicas”.   

Este evento, com o alto patrocínio do governo, teve como objetivo enaltecer 

o regime e homenagear o trabalho realizado pelo Eng.º Duarte Pacheco15 

enquanto Ministro das Obras Pública. No entanto, revelou-se como um 

momento de congregação de toda a classe em redor dos novos ideais 

modernos contrariando os modelos impostos pelo Estado Novo.  

                                                           
15 Duarte Pacheco (1900-1943), que faleceu num acidente de carro em exercício de funções, foi um 

influente político do séc. XX em Portugal. Convidado por Oliveira Salazar tornou-se Ministro das Obras 

Públicas e Comunicações em 1932 tendo sido afastado do governo em 1936. Em 1938 foi nomeado 

presidente da Câmara de Lisboa e meses depois é novamente convidado para assumir o cargo de Ministro 

da Obras públicas e Comunicações. Durante o seu mandato Portugal sofreu grandes transformações com 

vista a modernização estando o seu nome ligado a uma nova política de habitação, planos de 

urbanização, ensino, cultura, entre outros.  

  Fig. 12_  1º Congresso Nacional de Arquitetura.      Fig. 13_  Discurso de Keil do Amaral.           
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“O congresso, inteiramente dominado por uma nova geração arquitectos que 

se agrupara pouco antes em duas organizações de oposição à ditadura 

sediadas em Lisboa e Porto [ICAT e ODAM], constituiu o dobre de finados para 

a arquitectura oficial.”             

                                                                                    (Pereira, 1996: 302)    

 
A entrada em cena destes dois grupos, ICAT e ODAM, foi muito importante 

para a unanimidade da classe em redor do paradigma moderno revelando-se 

fulcral para o sucesso desta “(…) entusiástica manifestação cultural e 

profissional (…)”. (França, 1984: 439)  

O Congresso mostrou-se muito combativo e contestatário, o que surpreenderia 

o poder, e os seus intervenientes “numa vontade colectiva de mudança, de 

recusa consciente e mais teoricamente alicerçada [sentem] necessidade de 

produzir obras verdadeiras e actuais” (Tostões, 1997: 33) adotando para isso os 

modelos da Carta de Atenas e os princípios do Movimento Moderno 

Internacional no urbanismo e arquitetura. Segundo João Belo Rodeia o 

congresso foi o 

“Momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão dos 

arquitectos (…) que o elegeu como espaço de afirmação da arquitectura 

moderna, sem constrangimentos nem obrigatoriedades de estilo, reclamando 

a industrialização e a participação dos arquitectos: na escala da cidade; no 

ordenamento do território; na resolução do problema de habitação.”  

(Rodeia in Tostões, coord, 2008: 9) 

Com a Europa em processo de reconstrução, onde os problemas de 

habitação proliferavam e exigiam processos mais céleres, a solução 

urbanística moderna ganhou força e inquietou “com as suas propostas 

[modernas], onde o mínimo, o standard e a modulação são conceitos 

prioritários (…)”. (Tavares, 2011: 2) 

No entanto, como já referimos anteriormente, alguns arquitetos adotaram esta 

visão mais internacional da arquitetura conjugada com a tradição da 

arquitetura portuguesa. 
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As teses apresentadas, sem censura prévia,  

“(…) não reflectiram o Sindicato, que se limitou a organizar o Congresso, mas 

sim as condições de exercício da profissão (…). Por seu lado, o regime 

encontrava-se num necessário momento de consolidação do poder, 

interessando-lhe apresentar exteriormente uma imagem de eficácia, com sinais 

ponderados de abertura e apoio a um trabalho que pudesse servir de base a 

uma propaganda de sinal mais tecnocrático (…)”.  

       (Tostões, 1997: 34) 

Centena e meia de arquitetos reunidos no Congresso chamaram a si a 

responsabilidade de resolver os problemas do seu tempo empregando 

soluções contemporâneas. Reivindicaram novas formas de ver arquitetura e 

proclamaram soluções mais humanizadas.  

Assim, e em face do contexto político e social, apresentaram-se os grandes 

temas a debate: «A Arquitectura no Plano Nacional» e o importante «Problema 

Português da Habitação». As conclusões obtidas do Congresso foram 

estrondosas contrariando os intuitos do regime. 

As três gerações reunidas no Congresso tiveram enfoques diferenciados 

perante as problemáticas apresentadas. Os mais velhos, geração dos 

primeiros modernistas16 da década de 20, estavam ideologicamente mais 

desfasados. A geração mais dominante no Congresso, “(…) gente com 30/40 

anos (…)” (Tostões, 1997: 35), ficou marcada pela apresentação de 

variadíssimas teses que aliavam a experiência profissional à vontade de 

mudança. Por último, a “(…) geração dos novíssimos (…)”(Tostões, 1997: 35) 

apresentou-se com um espírito mais radical apresentando teses com cariz mais 

panfletário, com a exceção de Nuno Teotónio Pereira que demonstrava já 

“(…) serenidade e um lúcido sentido das realidades (…)”. (Tostões, 1997: 35) 

Sob o Tema I, “A Arquitectura no Plano Nacional”, foram apresentadas 25 

teses. De caráter mais abrangente, pela própria circunstância de se tratar do  

                                                           
16 Como refere Ana Tostões a geração mais velha é “(…) protagonizada por Cottinelli Telmo, Pardal 

Monteiro, Miguel Jacobetty Rosa, Jorge Segurado, e representada pelo silêncio de Cristino da Silva (…)”. 

(Tostões, 1997: 43)  
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1º Congresso realizado por esta classe profissional, visou-se “(…) encarar 

francamente os problemas da situação profissional da Classe e lutar por uma 

posição condigna na organização social do País”. (Tostões, coord, 2008: 

XXXVIII) 

Sob este ponto evocaram-se problemas como o ensino e a formação do 

arquiteto, ressalvando-se a necessidade de uma reformulação do curso 

buscando formar profissionais “(…) conscientes do papel do arquitecto no 

Mundo dos nossos dias (…)”. (Tostões, coord, 2008: 74) Foi também exposta a 

importância de os problemas da arquitetura serem confiados apenas a 

arquitetos e que seria do maior interesse para a classe que o público geral 

tivesse maior acesso a conhecimentos acerca da arte e da arquitetura, 

formando assim uma massa mais esclarecida e crítica aos problemas dos seus 

dias. 

Quanto ao problema da imposição de uma arquitetura tradicional, 

concluíram que as obras arquitetónicas não poderiam “(…) continuar a impor-

se através da imitação de elementos decorativos do passado (…)” (Tostões, 

coord, 2008: 65) mas antes deveriam ser “(…) um louvor às formas novas 

porque são libertas de condicionamentos acanhados”. (Tostões, coord, 2008: 

60). Debateram-se também temas como a regulamentação da construção, os 

aspetos materiais do exercício da profissão e os problemas do urbanismo.   

O tema II, “ O Problema Português de Habitação”, apesar de ter tido apenas 9 

teses marcou este Congresso abordando questões prementes no contexto 

social e colocou os arquitetos no lugar que reivindicavam, o de agentes 

transformadores do mundo, além de, pela primeira vez, o problema da 

habitação ser debatido à escala territorial.  

A primeira tese apresentada esclarece sobre os problemas da habitação rural 

ressaltando que “(…) OS PORTUGUESES ESTÃO MAL ALOJADOS (…)” (Tostões, 

coord, 2008: 189). António Veloso defende que “(…) as tendências urbanísticas 

actuais (…) pretendem resolver igualmente os problemas inerentes das 

cidades e dos campos” (Veloso in Tostões, coord, 2008: 192) e propôs 

implementar os princípios da Carta de Atenas em todo o território. 
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Também Lobão Vital segue o modelo da carta de Atenas na sua tese “A 

Casa, o Homem e a Arquitectura”. A arquitetura democratizada era exposta 

pelo autor que defendia que “O PAÍS PRECISA DE CASA, DE ALOJAMENTOS SÃOS 

PARA TODOS”. (Vital in Tostões, coord, 2008: 209) Para Lobão estávamos 

perante um “(…) NOVO HUMANISMO, que condensa e exprime a ansiedade do 

Homem em resolver os problemas do seu tempo [e] criar condições para que 

sejam erguidas as CATEDRAIS DOS TEMPOS MODERNOS”. (Vital in Tostões, coord, 

2008: 197) 

Viana de Lima defende “(…) a criação de uma nova habitação (…) que 

represente o espírito da segunda era da Civilização Maquinista”. (Lima in 

Tostões, coord, 2008: 215) Na sua tese, “O Problema Português da Habitação”, 

ressalva que a construção em altura, forma racional de construir casas, 

preserva da mesma forma a “(…) intimidade, a unidade familiar, o isolamento 

(…) mas sem o espirito egoísta que prevalece na construção individual (…)”. 

(Lima in Tostões, coord, 2008: 217) João Simões e Francisco Rodrigues 

preconizam também o sistema em bloco afigurando como inviável a “(…) 

solução da pequena casa destinada a cada família, com horta, com jardim” 

(Simões e Rodrigues in Tostões, coord, 2008: 241) a larga escala.   

Miguel Jacobetty na sua tese, “A racionalização na Habitação e na 

Urbanização”, também defende as vantagens económicas da habitação em 

altura. Segundo o autor  

“(…) para que um maior número de famílias possa equitativamente gozar do 

benefício resultante da aplicação de parte dos recursos nacionais na solução 

do problema de habitação, necessário se torna (…) que se ponha de parte a 

construção de moradias (…) e se adopte a modalidade da habitação 

colectiva”. 

(Jacobetty in Tostões, coord, 2008: 225) 

Também Jorge Segurado apresenta na sua tese “A Solução Vertical na 

Habitação Colectiva e os Aposentamentos” um estudo onde demonstra as 

vantagens económicas desta solução. 
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Nuno Teotónio Pereira e Costa Martins defenderam o reajustamento social 

como forma de tornar eficaz uma reforma de cidade. Na sua tese, “Habitação 

Social e Reajustamento Social”, apontaram como solução “INTEGRAR NA 

CIDADE AS HABITAÇÕES DA CLASSE PROLETÁRIA, ABANDONANDO-SE A CONSTRUÇÃO 

DE BAIRROS ESCLUSIVOS” (Pereira e Martins in Tostões, coord, 2008: 248) sem 

esquecer “(…) SER PRECISO CONSTRUIR UNIDADES DE VIZINHANÇA, FORMADA POR 

UNIDADES DE HABITAÇÃO DE UMA E OUTRA CLASSE, COMPLETANDO O CONJUNTO 

PELOS INDISPENSÁVEIS E VARIADOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER SOCIAL”. (Pereira e 

Martins in Tostões, coord, 2008: 249)   

Pardal Monteiro apresentou na tese “Contribuição para o Estudo do Problema 

da Habitação Económica em Lisboa” um levantamento do problema da 

habitação económica e dos inquilinos a quem se destinam as mesmas 

aclarando todos os fatores a ter em consideração como definição de vários 

tipos de habitação para diferenciadas camadas de população, a 

importância da localização destas habitações ou a necessidade de 

incrementar apoios às modalidades económicas na habitação, entre outros. 

Na sua tese “Indústria e Construção”, Arménio Losa, explicou a necessidade 

de evolução deste sector para responder às problemáticas do seu tempo. Era 

necessário “(…) economia, rapidez, exactidão, perfeição, produção 

intensa(…)” (Losa in Tostões, coord, 2008: 266) preconizando que “toda a obra 

de arquitectura poderá utilizar os recursos prodigiosos da máquina (…)”(Losa in 

Tostões, coord, 2008: 266) pois só assim se poderá “(…) facilitar a todo o 

homem o lar a que ele aspira e a que tem direito.” (Losa in Tostões, coord, 

2008: 266) 

Miguel Jacobetty no seguimento também da problemática da habitação 

económica apresenta o seu contributo expondo o “Estudo de Casas de 

Renda Económica”. Nesta tese apresentou a solução que estava a ser 

desenvolvida em grande escala na cidade de Lisboa por iniciativa da 

Câmara Municipal e com fundos das Habitações Económicas - Federação de 

Caixas de Previdência. Este estudo viria também a ser utilizado para a 

implementação de novos aglomerados em cidades como Porto, Braga, 

Guimarães e Vila Nova de Famalicão, sem contudo, apresentar a forma 

urbana aplicada em Alvalade. 
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Como salienta o relatório das teses o tema II apresenta unanimidade entre os 

pontos de vista apresentados (Tostões, coord, 2008: 288). Neste Congresso “(…) 

esboçaram-se tendências, formaram-se consciências de grupo” (Tostões, 1997: 

40) que seriam importantes para a década que se seguiria e as obras que nela 

se condensaram.  

Como refere a autora  

“o discurso dos anos 50 irá esboçar um outro tempo na evolução das ideias e 

práticas arquitectónicas, mais como correcção metodológica do que 

ideológica, apoiado numa compreensão mais humanista do fenómeno social 

e uma visão mais crítica dos modelos internacionais de referência”.  

       (Tostões, 1997: 40) 
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1.2  Os Programas Habitacionais  

 

O final da Segunda Guerra Mundial apresentou-se como um momento de 

viragem nas políticas de habitação de âmbito económico. Os novos 

programas surgiram como uma resposta necessária e urgente ao denominado 

“Problema Português da Habitação”, vinculado durante o “1º Congresso 

Nacional de Arquitectura”, que se tornava cada vez mais exigente. O 

aumento da industrialização desencadeou um crescente êxodo rural para os 

centros urbanos. Famílias de fracos recursos povoavam bairros clandestinos 

sem condições de habitabilidade originando problemas de caráter social que 

o Estado queria solucionar. Como refere o autor 

“(…) o regime sentia agora a necessidade de evitar ser confrontado com 

aquelas “nódoas” urbanas e periurbanas”.                                       

                                                                                   (Bandeirinha,2007: 24) 

             

Numa primeira fase do Estado Novo, os programas de habitação surgiram 

imbuídos de uma função política e simbólica17. O programa das Casas 

Económicas, legislado pelo Decreto-Lei nº 23 052 de 23 de Setembro de 1933 

foi o que teve maior impacto antes da segunda Guerra Mundial.  

Este Decreto-Lei marcou o início da participação ativa do Estado com o 

objetivo de “(…) promover a construção de casas económicas, em 

colaboração com as câmaras municipais, corporações administrativas e 

organismos corporativos”18, para famílias de fracos recursos económicos.  

 

                                                           
17 “Entre 1926 e 1932, durante o período de definição e consolidação do regime, o poder é relativamente 

indiferente às características formais da arquitectura. (…) É sensivelmente a partir de 1932 e até finais dos 

anos trinta, em simultâneo com o processo de institucionalização do regime, que o Estado vai iniciar uma 

política dinâmica e fortemente intervencionista de Obras Públicas em que a ideologia desempenha um 

papel fundamental. Pretende-se que esta política seja a face visível do novo regime, a afirmação da sua 

capacidade de realização (…)”. (Saraiva, 1998: 26) 
18 Decreto-Lei nº23 052 de 23/09/1933, Artigo 1º. 
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Estes agrupamentos subdividiam-se em duas classes, A e B19 (Figura 14 e15), 

sempre com quintal, de acordo com o salário do agregado e seriam  

“(…) distribuídas, dentro das preferências fixadas e em regime de propriedade 

resolúvel, aos chefes de família, empregados, operários ou outros assalariados, 

membros dos sindicatos nacionais, (…) que se responsabilizem pelo 

pagamento de determinado número de prestações mensais (…)”20.    

Estes bairros habitacionais, de dimensões variadas, apareciam como a 

formalização da ideologia política do Estado Novo que defendia a casa 

própria como alicerce da família21. A autora Maria Tavares refere que como 

“(…) as carências habitacionais não se faziam sentir ainda de forma 

significativa, compreende-se as razões da opção tomada pela moradia 

unifamiliar como forma de dar resposta aos problemas da habitação, visto se 

basearem num discurso essencialmente ideológico e numa estrutura 

marcadamente ruralista (…)”. (2003: 19) 

A “habitação como defesa da instituição familiar e de conservação da ordem  

                                                           
19 A categoria A e B distinguiam-se  “(…) pelo número de pisos (categoria A com um só piso e B com dois 

pisos), por padrões como áreas, equipamentos e qualidade de acabamentos, havendo ainda três tipos 

diferentes em cada classe de moradia.” (Tavares, 2003: 20) 
20 Decreto-Lei nº23 052 de 23/09/1933, Artigo 2.º. 
21 “Da concepção eminentemente renovadora da família como célula social, restituída à plenitude do seu 

prestígio histórico, e da ideia da sua colaboração necessária resultava um regime legal que tendia a 

fortalece-la e consolidá-la pela garantia de um lar autónomo e confortável. (…) Bairros inteiros de moradias 

económicas, alegres e sadias, que permitiam encarar a formação de uma categoria de pequenos 

proprietários, chamados a desempenhar papel de relevo na conservação da ordem social.” (Decreto-Lei nº 

35 611de 25/04/1946). 

Fig. 14_  Casas classe A. Bairro de Casas Económicas 

do Ameal, Porto, 1938. 

Fig.15_ Casas classe B. Bairro de Casas Económicas 

do Ameal, Porto, 1938.  
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social”22 enquanto mensagem matriz, face ao novo contexto social do pós-

guerra, teve de dar lugar a medidas economicistas e mais pragmáticas, pois 

uma grande maioria da população mal alojada não se encontrava 

contemplada neste diploma legislativo por se dirigir apenas a trabalhadores 

diretamente relacionados com o Estado.  

Assim, o programa das Casas Económicas, que previa a concentração 

maioritária de habitação em bairros de baixa densidade populacional, deixou 

de ser uma solução viável, e o regime apostou no bloco de habitação 

coletiva. Esta estratégia marcadamente económica foi essencial para a fase 

do pós 2ª Guerra Mundial. 

Numa tentativa de adequar os princípios ideológicos do Regime com os novos 

blocos de habitação, estes não ultrapassavam os quatro pisos (rés-do-chão 

mais três), observou-se numa primeira fase uma imagem marcadamente rural 

ainda numa tentativa de dar continuidade à “casa portuguesa” que sempre 

defenderam.  

Neste contexto, de pós-guerra surgem três novos programas habitacionais. Os 

regimes de Casas Para Famílias Pobres, Casas de Renda Económica e Casas 

de Renda Limitada, que vão marcar os anos de 1950 em Portugal.     

 

1.2.1  Casas para Famílias Pobres 

 

O programa das Casas Para Famílias Pobres, regulamentado pelo Decreto-Lei 

nº 34 486 de 6/4/1945, sucedeu o programa das casas desmontáveis23. Este 

novo regime atingiu uma escala nacional e estava orientado para uma faixa 

de população impossibilitada, naquele momento por motivos económicos, de 

se candidatar às Casas Económicas e Casas de Renda Económica. 

                                                           
22 Decreto-Lei nº28 912 de 12/08/1938. 
23 O programa das Casas Desmontáveis, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 28 912 de 12/8/1938, era 

dirigido à população residente em bairros de lata. Este regime visava ser uma solução transitória e dessa 

forma optaram por um sistema construtivo menos dispendioso e com recurso a materiais de menor 

durabilidade. 
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Neste novo programa buscavam-se soluções construtivas de caráter definitivo, 

de forma a eliminar os custos de conservação que os bairros das Casas 

Desmontáveis originavam devido ao seu caráter transitório, e económicas pois 

era essencial conseguir proporcionar rendas baixas.  

Assim, o governo optou por “(…) construir casas definitivas, agrupadas em 

bairros devidamente estruturados de modo a poderem ser integrados em 

futuros planos de urbanização”. (Tavares, 2003: 28)  

 

Numa primeira fase, entre 1945 e 1950, optou-se ainda pelo modelo ideológico 

da habitação unifamiliar, no entanto, a década seguinte ficou já marcada 

pela construção do bloco de habitação coletiva. 

  

1.2.2  Casas de Renda Económica 

 

Em 1945, em simultâneo com as Casas para Famílias Pobres, surge o regime 

das Casas de Renda Económica, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 2 007 de 7 

de Maio. Com o agravar dos problemas da habitação em Portugal este 

programa anuncia o arrendamento como uma solução para um segmento de 

população, principalmente a classe média, impossibilitada de se candidatar 

às Casas Económicas24 ou que não queria adquirir estas casas em regime de 

propriedade resolúvel. 

Assim, de acordo com a mesma lei que as implementava, as Casas de Renda 

Económica surgiriam em centros urbanos ou industriais não podendo ter mais 

do que rés-do-chão e três pisos, os fogos deviam sempre ter acesso direto e as 

rendas estavam previamente definidas e compatíveis com os rendimentos de 

cada família.  

Como refere Miguel Jacobetty, no seu “Estudo de Casas de Renda 

Económica”, apresentado no Congresso de 1948, apesar de todas as 

                                                           
24 O Programa das Casas Económicas foi a primeira intervenção estatal direta ao nível da produção 

habitacional tendo sido regulamentada pelo Decreto-Lei nº 23 052 de 23/9/1933.  
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condicionantes, era importante “(…) conseguir o barateamento da renda sem 

destruir o encanto do lar e, antes, aumentando-lhe, se possível, o conforto e a 

eficiência mercê de uma inteligente pesquisa de soluções arquitetónicas e de 

processos construtivos.” (Jacobetty in Tostões, coord, 2008: 275) 

A lei 2 007 defendia também o alargamento deste programa a sociedades 

cooperativas ou anónimas, organismos cooperativos ou de coordenação 

económica, empresas industriais, instituições de previdência social, entre 

outras. Esta alteração, face ao regulamento das Casas Económicas que 

definia que a construção destas estava entregue ao Governo em 

colaboração com as Câmaras Municipais, corporações administrativas e 

organismos corporativos, encontrando-se estes já com recursos limitados, foi 

fulcral para o sucesso desta operação. 

E neste contexto, surgem as HE-FCP tornando-se fundamentais ao investir os 

seus fundos25 na construção de Casas de Renda Económica bem como em 

Casas Económicas, ainda que numa primeira fase.   

“(…) Com o objetivo de contribuir para o fomento da habitação com a 

aplicação dos capitais da previdência na construção de «Casas de Renda 

Económica».” (Tavares, 2010: 3), são criadas as Habitações Económicas – 

Federação de Caixas de Previdência regulamentadas pelo Decreto-Lei 35 611 

de 25 de Abril de 1946. 

Este organismo, o mais longo no contexto de habitação em Portugal, 

manteve-se ativo durante 26 anos e foi responsável pela criação de 

importantes núcleos habitacionais não só em contexto urbano como outros, 

um pouco espalhados por todo o país, de cariz marcadamente rural. 

Assim sendo, estava definido que as Habitações Económicas - Federações de 

Caixa de Previdência elaboravam os projetos e as Câmaras Municipais 

ficavam encarregues de ceder terrenos destinados a Casas de Renda 

Económica. 

                                                           
25 “(…) o avolumar constante dos capitais da Previdência, devido a estar-se na fase inicial do sistema, já 

que as contribuições excediam largamente os subsídios e pensões que eram pagos – capitais esses que 

careciam de aplicação, pois era dos respetivos juros que saíam as prestações dos beneficiários.” (Pereira, 

1996: 207) 
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Como exemplo da sua intervenção em grandes centros urbanos surge o Bairro 

Alvalade (1947) (Figura 16), em Lisboa, preponderante pela sua dimensão, 

albergando várias tipologias, e por ter sido a rampa de lançamento deste 

organismo, embora numa iniciativa alheia ao próprio, ao financiar na 

totalidade as suas duas primeiras células de CRE. Na cidade do Porto, por sua 

vez, surge o Bairro de Ramalde (1952) (Figura 17), de Fernando Távora, 

considerado um anti-Alvalade, já com aplicação de premissas da Carta de 

Atenas.  

Fora destes grandes centros destacamos o Bairro de Santa Marta em Barcelos 

(1955-1962) (Figura 18 e 19), que será abordado mais detalhadamente no 

terceiro capítulo como caso de estudo, como exemplo de uma proposta para 

uma realidade rural numa procura de propostas adaptadas ao contexto, ao 

lugar, compreensível pelos utilizadores.   

 

  Fig. 16_  Bairro de Alvalade, Lisboa.                                

  Fig. 18, 19_  Bairro de Santa Marta, Barcelos.                                               

  Fig. 17_  Bairro de Ramalde, Porto. 
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1.2.3  Casas de Renda Limitada 

 

Em 1947 promoveu-se uma nova solução que visava colmatar uma falha dos 

programas anteriores. Estes não seduziam os investidores privados uma vez que 

a habitação de âmbito económico não era tão rentável como a construção 

para classes mais elevadas. 

Foi neste contexto que surgiu o regime das Casas de Renda Limitada26, 

vocacionado para uma classe média baixa. Este programa promoveu a 

participação privada em cooperação com a pública como forma de 

resolução dos problemas de habitação. 

Assim, de acordo com o estabelecido em decreto, a iniciativa privada 

beneficiou de isenção de taxas, fornecimento de materiais a preços fixos 

como forma de combater a inflação e sobretudo tiveram acesso a terrenos 

municipais a preços mais acessíveis. Contudo, esta iniciativa envolve também 

o sector público, como o Governo e as Câmaras Municipais, com o objetivo 

de fixar o valor das rendas a aplicar bem como a própria distribuição dos 

fogos, fiscalização da obra, entre outras. 

Este regime teve bastante visibilidade em Lisboa, onde se estendeu por todo o 

tecido urbano, sendo um exemplo o já supracitado Bairro de Alvalade. 

  

 

1. 3  Breve Síntese 

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, surgiu uma nova geração 

de arquitetos, consciente da sua vertente social, que se opuseram ao regime 

político vigente. Este momento ficou caracterizado pela afirmação do 

Movimento Moderno e pela adoção dos princípios da Carta de Atenas como 

                                                           
26 Constituído pelo Decreto-Lei nº 36 212 de 7/04/1947.   
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resposta a uma arquitetura de feição nacionalista imposta pelo Estado Novo. 

Foi neste contexto que se formaram os movimentos associativos, ICAT e ODAM, 

apostados em divulgar e debater os novos valores modernos, e que teriam o 

seu ponto alto no “1º Congresso Nacional de Arquitectura” em 1948, ao 

debaterem a questão do importante “Problema Português de Habitação”. A 

década de 1950 ficaria também marcada pela conquista do Movimento 

Moderno em Portugal. Com a realização do “Inquérito à Arquitectura Regional 

Portuguesa” (1955-1960), publicado em 1961 sob o titulo “Arquitectura Popular 

em Portugal”, os valores rurais ganharam força e fundamentaram uma nova 

linguagem que articula uma atitude racionalista com a tradição construtiva e 

modos de viver em Portugal. 

No campo político, o pós Segunda Guerra Mundial foi bastante profícuo em 

legislação no âmbito da habitação económica. Com o agravamento da 

situação social das classes operárias, veiculado no 1º Congresso Nacional de 

Arquitetura, o Regime é obrigado a apresentar soluções ao programa das 

Casas Económicas, que formalizava o discurso ideológico e simbólico do 

Estado Novo, e se demonstrou insuficiente com as suas casas unifamiliares. 

Deste modo, foi obrigado a adotar soluções mais pragmáticas, introduzindo o 

bloco de habitação coletiva. Neste contexto, foram implantados os 

programas das Casas de Renda Económica, Casas de Renda Limitada e Casas 

para Famílias Pobres. O regime das Casas de Renda Económica, que se 

demonstrou como a solução com mais visibilidade desta fase, permitiu duas 

inovações à época. Em primeiro lugar o estado possibilitou o arrendamento o 

que facilitou o acesso a habitação condigna a uma camada mais 

abrangente e que se via desprotegida perante o programa das Casas 

Económicas, que promovia a compra da habitação. Um outro vetor 

importante foi também a possibilidades de o Estado permitir o uso de capitais 

da Previdência na construção de Casas de Renda Económica, gerando dessa 

forma uma importante dinâmica do organismo criado posteriormente, em 

1946, as HE-FCP.   
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CAPÍTULO 2  

Barcelos e a Habitação de Âmbito Económico nos Anos de 1950 

 

Neste segundo capítulo foi nossa intenção entender as transformações 

geradas no contexto do pós segunda Guerra Mundial, já demonstradas no 

capítulo 1, à escala da cidade de Barcelos, percebendo as novas dinâmicas 

da cidade até à década de 1950. Este capítulo é também importante para a 

compreensão da aplicação prática dos programas habitacionais de âmbito 

económico no contexto de uma pequena cidade rural como Barcelos. 

Entendemos serem essenciais retrocessos e avanços temporais para um 

necessário enquadramento e entendimento da temática abordada.    

Num primeiro momento, abordaremos a evolução urbana da cidade, 

alicerçada no seu desenvolvimento económico e social bem como as suas 

tangencias com o movimento moderno português.  

Num segundo momento, abordaremos a temática da habitação de âmbito 

económico no contexto da cidade. Pretendemos deslindar os bairros que 

emergiram nesta cidade, no espaço temporal já referenciado, fazendo leituras 

das evoluções programáticas geradas por mudanças políticas e culturais que 

decorreram do pós-guerra.   
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2.1  Barcelos nos Anos de 1950 

 

“ A abertura da linha férrea do Minho, em 1877, com a estação bem no limite 

nascente da vila, veio criar todo um novo espaço a solicitar um 

desenvolvimento urbano, embora ele apenas tenha sido verdadeiramente 

ocupado, já no segundo quartel do século XX, por fábricas de malhas e de 

tecidos que tanto impacto irão ter na vida de Barcelos (…)”. 

                     (Almeida,1990: 29) 

A evolução urbana da cidade de Barcelos, que timidamente tinha enfrentado 

as muralhas27, assistiu no final do século XIX a um crescimento no sentido 

nascente (Figura 20). Com a chegada de via-férrea, o núcleo antigo ligou-se à 

nova estação através de uma avenida onde se instalaram habitações, mas 

principalmente naves fabris. Seguidamente, na segunda metade do século XX, 

começou a desenvolver-se uma nova estrutura28 dando-se o impulso definitivo 

para a ampliação da área urbana.  

 

                                                           
27 De acordo co Carlos Almeida na sua monografia sobre a cidade, Barcelos esteve praticamente 

confinada à área urbana que mais tarde, durante o século XV, a construção da muralha definiu. Só a partir 

do século XVI começaram a existir os primeiros bairros extramuros e a fixação de população ao longo das 

vias de penetração. A primeira grande área de expansão deu-se a nascente muito impulsionada pelo 

Milagre das Cruzes (1504). O Campo da Feira (Campo da República), grande polo comercial existente 

desde a Idade Média, é abraçado pela antiga vila aparecendo à sua volta novas infraestruturas como 

grandes conventos e mais tarde o Jardim das Barrocas e a Igreja do Bom Jesus da Cruz. (Almeida, 1990) 
28 Em oposição ao crescimento orgânico que caracterizava o núcleo antigo as novas áreas de expansão 

vão desenvolver-se através de uma malha reticulada com uma grande diferença de escala.   

Fig. 20_ Carta Corográfica do Reino, Barcelos, 1895.  

 

Núcleo Antigo  

 Artéria de ligação do 

Núcleo Antigo à Estação 

de Comboios.  

 
Linha Férrea do Minho. 

 

Legenda: 

 Futura Área de 

Expansão 
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A cidade expandia-se e buscava responder aos novos paradigmas modernos. 

Esta nova circunstância não alterou apenas o desenho da cidade mas toda a 

estrutura social e económica do concelho. Barcelos que até então era 

predominantemente de cariz rural/agrícola, tem nesta nova indústria muitas 

oportunidades de emprego para numerosas famílias deste concelho29 que 

passam a aliar ao rendimento do setor primário o do setor secundário. Como 

refere Maria Vieira, Barcelos “(…) associa assim, uma realidade fortemente  

rural e agrícola com uma realidade marcadamente industrial (…)”. (Vieira, 

1999-2000: 183) 

No entanto, a cidade de Barcelos carecia de infraestruturas habitacionais 

para a substancial migração de pessoas, em busca de melhores condições de 

vida. A própria câmara referiu em ata que “muitas famílias [viviam] em 

verdadeiros tugúrios sem higiene, sem luz nem ar, e na mais condenável 

promiscuidade (…)”30.  

Assim, e como forma de responder ao desenho da cidade, e também ao 

grave problema da habitação31, surge a necessidade de elaborar o 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Barcelos. 

                                                           
29 Sobre a fábrica «Barcelense», fundada em 1921 por João Duarte, Maria Vieira expõe: “Esta empresa 

empregava, para a época, grandes contingentes de mão-de-obra recrutada localmente (cerca de 400-500 

operários) e oriunda principalmente da actividade agrícola.” (Vieira, 1999-2000: 183)  
30 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 13 de Junho de 1945.  
31 O Anteplano de Urbanização da cidade era também uma importante ferramenta para os municípios 

poderem aceder aos programas das habitações de âmbito económico.  

 

  Fig. 21_ Estação de Comboio de Barcelos. 

 

Fig. 22_ Fábrica Barcelense. 
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Este trabalho, apresentado em 1951, da autoria da arquiteta Maria José 

Moreira da Silva e do arquiteto urbanista David Moreira da Silva, seria mais 

tarde reformulado e apresentado como Esboceto Geral de Urbanização 

(Figura 23), em 1963. 

Neste Esboceto os arquitetos propuseram novas áreas de expansão32, com 

habitação e equipamentos, seguindo os princípios modernistas da Carta da 

Atenas que os arquitetos tanto tinham defendido. Ao contrário da malha 

                                                           
32 As áreas envolventes da antiga vila muralhada, o centro histórico, eram essencialmente grandes quintas 

agrícolas pertencentes a famílias poderosas da cidade o que “atrasou” o processo de expansão, tanto a 

Norte como a Sul, que se acentuou principalmente a partir dos anos 60.  

Fig. 23_ Esboceto Geral de Urbanização, Arq. Maria José Moreira da Silva e Arq. David Moreira da Silva,    

Barcelos, 1963. 
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compacta existente, propunham edifícios isolados e bem orientados, 

distanciados entre si, e inseridos numa malha mais retilínea. Contudo, este 

Esboceto não teve aplicação prática, embora tenha originado os planos de 

pormenor para os bairros que apareceram.33  

Como vemos o “Problema Português de Habitação” debatido no “1º 

Congresso Nacional de Arquitectura”, em 1948, também se fazia sentir em 

Barcelos como consequência de uma forte industrialização em busca do 

progresso, principalmente no segmento têxtil. Esta nova conjuntura tornou 

premente criar condições de habitabilidade para esta nova população 

operária. 

É também necessário referir a importância da realização do Inquérito à 

Arquitetura Regional Portuguesa. Na zona 1, Minho, onde Fernando Távora, Rui 

Pimentel e António Menéres expuseram as características da arquitetura 

vernacular desta região. Os autores referiam que “(…) a qualidade da pedra e 

o gosto pelas proporções pesadas, densas e gordas conferem às obras, 

particularmente às populares, que são muitas, o carácter duma forma e 

expressão enraizadas, tipicamente regionais.” (Antunes, 1988: 27)  

É neste contexto social e cultural que surgiram algumas iniciativas que visavam 

responderem ao problema. Os programas habitacionais, anteriormente 

referidos, que apareceram no final da segunda Guerra Mundial tiveram 

aplicação na cidade de Barcelos originando novos bairros para a população 

mais carenciada. Estes foram realizados no âmbito de várias iniciativas 

públicas e/ou privadas que possibilitaram responder ao deficit habitacional.  

Os bairros projetados demonstram a evolução no panorama arquitetónico 

habitacional que nos atravessou nesse período na circunstância dimensional 

de Barcelos. Nesta cidade encontramos exemplos ainda ligados ao ideário do 

Estado Novo com a sua “casa portuguesa”, bem como outros em que já se 

manifestam as novas posturas da nova geração de arquitetos que referimos 

no capítulo 1.  

                                                           
33 Posteriormente foi elaborado um outro Plano da autoria do arquiteto José Carlos Loureiro, no final da 

década de 1970, que embora também não tenha tido aplicação legal serviu de base para o atual PDM.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_T%C3%A1vora
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rui_Pimentel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rui_Pimentel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B3nio_Men%C3%A9res&action=edit&redlink=1
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2.2  A Habitação de Âmbito Económico na Cidade de Barcelos 

Desde a primeira metade do século XX que o problema de habitação em 

Barcelos se agudizou face a uma industrialização crescente e consequente 

aumento da população no centro urbano gerando condições de habitação 

pouco condignas. Assim, entidades privadas, públicas ou semipúblicas34, em 

atos individualizados ou em conjunto, visaram proporcionar melhores 

condições habitacionais às classes mais pobres aproveitando em vários 

momentos os programas de habitação de âmbito económico em vigor. 

Surgiram assim, na área envolvente do núcleo histórico (Figura 24), diferentes 

iniciativas como o Bairro João Duarte (1), Bairro 1º de Maio (2), Bairro da 

Misericórdia (3), Bloco Habitacional e Conjunto habitacional na Avenida João 

Duarte (4) e o Bairro de Santa Marta (5), que analisaremos enquanto caso de 

estudo e que espelham algumas das transformações que ocorreram nesse 

período na habitação em Portugal. 

 

                                                           
34 As empresas, Câmara Municipal, Misericórdia e as Habitações Económicas – Federação das Caixas de 

Previdência foram os principais promotores de habitação de âmbito económico em Barcelos na década de 

1950.  

         Fig. 24_ Localização de bairros de âmbito económico em Barcelos. 
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Bairro João Duarte 

 

  

A falta de habitação ou as más condições de alojamento provocadas pelo 

êxodo populacional em busca de melhores condições de vida, resultante da 

industrialização que marcou a primeira metade do século XX, preocuparam35 

João Duarte36 (1888–1966), que desempenhou um papel importante na 

evolução económica e social da cidade de Barcelos.  

O Bairro João Duarte (1942) (Figura 25), situado na freguesia de Arcozelo junto 

à Estação de Caminhos de Ferro, foi uma das suas primeiras iniciativas37 com a 

finalidade de proporcionar habitação a funcionários38 da sua empresa, a 

«Barcelense», num terreno de sua propriedade em regime de arrendamento. 

                                                           
35 “O problema da habitação dos seus operários também muito preocupou sempre João Duarte. Desde a 

primeira hora ele procurava ajudá-los a habitarem uma casa saudável e higiénica. Auxiliava-os na 

construção das suas vivendas, emprestando-lhes dinheiro, que muitas vezes depois lhes era ofertado porque 

não mais lho descontava no salário, oferecendo-lhes também materiais, e até por vezes mão de obra, 

abrindo-lhes crédito, desipotecando-lhes prédios, ajudando a repará-los, saldando-lhes dívidas, e assim por 

diante numa assistência habitacional extraordinária.” (Comissão Executiva Do Monumento a João Duarte,  

1967: 45) 
36 De acordo com o livro escrito em sua homenagem, “João Duarte: um homem, uma obra.”, João Duarte 

Veloso, natural de Barcelos, foi um dos percursores da indústria têxtil em Portugal. Na sua carreira como 

industrial fundou 8 empresas entre as quais em Barcelos a Barcelense (1921), a Fábrica de Fiação e Tecidos 

de Barcelos (1923) e a TEBE (1945) e no Porto a Fábrica de S. Brás (1929), a Fábricas de Malhas do Ameal 

(1933) e a FIL – Fiação do Leça (1952). Além da sua vida de empreendedor ficou conhecido por uma 

bondade e caridade excecionais e por uma assistência permanente aos seus funcionários e respetivos 

familiares quer na habitação, saúde e educação, entre outros, sendo tratado como «O Chefe Modular».   
37 A primeira iniciativa data de 1939 começando “(…) João Duarte a concretizar os seus planos de 

construção de habitações para os seus operários, edificando umas casas na avenida Sidónio Pais.” 

(Comissão Executiva Do Monumento a João Duarte, 1967: 46) 
38 De acordo com Manuel Ramião, antigo funcionário, as casas construídas por João Duarte eram 

destinadas aos Chefes de Secção embora muitos operários também usufruíram de assistência habitacional. 

 

         Fig. 25_ Imagem aérea do Bairro João Duarte, Arcozelo, Barcelos. 
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Este projeto, da autoria do arquiteto João Pereira Braga, remete-nos para o 

ideário da “casa portuguesa” tipificada na moradia unifamiliar com quintal 

(Figura 26). O primeiro projeto propunha um aglomerado de sete habitações 

(Figura 27 e 28) com duas tipologia, A e B, “(…) de modestas dimensões e 

disposições, pois o seu fim é tornarem-se acessíveis aos futuros [inquilinos])”39.  

 

 

                                                           
39 Como descrito na memória descritiva presente no processo 32/42 – U da Firma Têxtil João Duarte L.O. – 

Estação.  

         Fig. 26_ Bairro João Duarte, Arcozelo, Barcelos. 

          

 

 

 

Fig. 27_ Primeira proposta para o Bairro João  

Duarte, Arq. João Pereira Braga. 

          

 

 

 

Fig. 28_ Alçado proposto, tipologia A, Arq. João Pereira 

Braga. 
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Numa segunda fase, em projeto de aditamento, o bairro João Duarte foi 

projetado com seis habitações (Figura 29). A tipologia adotada foi o T3 (Figura 

30 e 31) dispondo cada habitação de sala, cozinha, despensa, casa de 

banho e três quartos e uma escada para cave e sótão onde dispunham de 

espaços de arrumos. 

Fig. 29_ Proposta final para o Bairro João Duarte, Arq. João Pereira Braga. 

          

 

 

 

Fig. 31_ Alçados finais para o Bairro João Duarte, Arq. João 

Pereira Braga. 

          

 

 

 

Fig. 30_ Planta para o Bairro João Duarte, 

Arq. João Pereira Braga. 
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Bairro 1º de Maio 

 

 

O Bairro 1º de Maio (1946 – 1949) (Figura 32), inicialmente denominado Bairro 

Dr. Oliveira Salazar, situa-se em Arcozelo e foi a primeira iniciativa pública no 

sentido de criar condições habitacionais para albergar famílias de baixos 

recursos financeiros. Enquadrado no programa das Casas Para Famílias 

Pobres, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 34 486 de 6/4/194540, a Câmara 

Municipal de Barcelos decidiu “(…) construir a expensas suas e mediante 

ajudas técnicas e económicas (…)”41 do Estado, cem casa para classes 

pobres. Como já referenciamos os anteplanos eram importantes instrumentos 

para aceder aos programas de habitação do Estado. O arquiteto urbanista 

David Moreira da Silva, contratado para elaborar um estudo e levantamento 

do Plano de Urbanização da cidade de Barcelos, indicou a localização do 

bairro tendo o projeto sido elaborado pela Repartição  Técnica da Câmara 

Municipal42.  

                                                           
40 De acordo com a Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 13 de junho de 1945.  
41 “(…) além de outras, a vantagem de comparticipação monetária de dez mil escudos (…)” como descrito 

na Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 13 de junho de 1945. 
42 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 12 de junho de 1946.  

         Fig. 32_ Imagem aérea do Bairro 1º de Maio, Arcozelo, Barcelos. 
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Este bairro encerra em si a ideologia que o Estado Novo defendia com o seu 

“modelo português”. A habitação unifamiliar com quintal como defesa da 

moralidade das famílias era ainda nesta fase um modelo dominante e que 

proliferava pelo país. Tal como em outros exemplos espalhados pelo território 

nacional, além das habitações, subdivididas em três classes (A, B e C) foram 

propostos equipamentos como uma capela e uma escola (Figura 33). 

Este conjunto caracterizava-se por ser uma parte homogénea identificável 

num todo (Figura 34, 35 e 36). A repetição dos elementos e os materiais de 

construção garantiam uma uniformidade visual que se perdeu ao longo do 

tempo (Figura 37 e 38). A necessidade de adaptação da habitação à 

evolução da família levou a uma deturpação dos vários elementos 

morfológicos que a compunham gerando um conjunto bastante 

heterogéneo.   

 

         Fig. 33_ Planta de implantação Bairro 1º de Maio, Repartição Técnica da Câmara Municipal. 
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A ocupação do Bairro 1º de Maio, que se encontrava bastante afastado do 

centro urbano, não suscitou grande interesse por parte da população quando 

foram publicados os editais sobre a abertura de candidaturas a futuros 

residentes nos jornais locais. A distância e valor das rendas iam ditando o 

fracasso desta iniciativa tendo João Duarte intervindo de forma a “(…) resolver 

o problema, alugando as vivendas higiénicas para o pessoal da sua fábrica, 

pagando-lhes as rendas, a fim de retirar os seus trabalhadores de outros 

lugares menos sadios.” (Comissão Executiva Do Monumento a João Duarte, 

1967: 46) Apesar da implantação bastante periférica nos dias de hoje o Bairro 

1º de Maio está completamente inserido na malha urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34, 35, 36_ Fotos de época do Bairro Dr. Oliveira Salazar, atualmente Bairro 1º de Maio, Arcozelo, 

Barcelos.  

 

 

 

         Fig. 37, 38_ Fotos atuais do Bairro 1º de Maio, Arcozelo, Barcelos. 
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Bairro da Misericórdia 

 

 

 

O Bairro da Misericórdia (1959 – 1961) (Figura 39) situa-se em Vila Frescainha S. 

Martinho, a oeste do centro histórico da cidade de Barcelos surgiu 

enquadrado numa iniciativa da Santa Casa da Misericórdia da mesma cidade 

com o objetivo de fomentar habitação para famílias modestas. A primeira 

referência a esta iniciativa data do ano de 1951 onde em ata se refere que  

“(…)com o aparecimento da Cooperativa « A Nossa Vivenda » e outras, 

[houve] a necessidade de se facultar terrenos à venda para construções 

económicas. A procura desses terrenos tem por fim a construção de prédios 

que vão de trinta a noventa contos, sendo desta forma inacessíveis pelo preço 

os terrenos já urbanizados.”43  

A Quinta da Ordem, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, já prevista  

no   Anteplano  de   Urbanização (Figura 40)  para  a   implantação  de   

habitação  de âmbito económico foi o local escolhido para a fixação deste 

bairro. Na mesma ata referem que a sua “(…) urbanização facultaria a 

construção de um bairro-jardim o mais próximo do centro da cidade e que em 

plano inclinado sôbre o Rio daria à entrada de Barcelos um aspecto de belo 

efeito urbanistico.”44  

                                                           
43 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 1 de Agosto de 1951.  
44 Ibidem. 

         Fig. 39_ Imagem aérea do Bairro da Misericórdia, Vila Frescainha S. Martinho, Barcelos. 
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O projeto para o Bairro da Misericórdia (Figura 41 e 42) da autoria do Arquiteto 

Ruy da Silveira Borges através do organismo DGSU – GEH45 , datado de 1959, já 

propunha o bloco de habitação coletiva como solução ao problema 

habitacional. Os novos blocos, isolados ou em banda,  criaram uma rutura 

com o desenho de quarteirão tradicional, anulando o conceito de pátio 

interior originando áreas de forte caráter público.  

                                                           
45 Direcção Geral dos Serviços de Urbanização – Gabinete de Estudos de Habitação. 

O Anteplano propunha uma avenida 

marginal ao Rio Cávado que ligava o 

centro histórico à estrada nacional para 

Esposende, proporcionando a este bairro 

uma localização previligiada   face ao 

núcleo urbano existente, o que no 

entanto nunca veio a acontecer.  

 

Fig. 40_ Extrato do Anteplano de 

Urbanização da Cidade de Barcelos, Arq. 

Maria José Moreira da Silva e Arq. David 

Moreira da Silva, 1957. 

 

 

 

 

 

Fig. 41_ Planta de Implantação do Bairro da 

Misericórdia, Arq. Ruy da Silveira, 1959. 
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A implantação dos blocos habitacionais não obedeceu aos alinhamentos 

impostos pela rua-corredor, como nos exemplos anteriores, possibilitando 

estabelecer novas relações visuais e um diálogo entre interior e exterior em 

que o espaço público funcionava como um prolongamento da habitação 

(Figura 43 e 44). Estas novas relações proporcionadas por um novo desenho 

urbano, enquadradas nos princípios do Movimento Moderno, dotaram este 

bairro de uma agradável escala humana que lhe confere dimensão social. O 

Bairro Misericórdia não dispunha de equipamentos, ao contrário dos serviços 

propostos no Bairro 1º de Maio, contudo a proximidade do centro urbano 

possibilita uma “relação de vizinhança”. 

 

Fig. 42_ Perspetiva do Bloco Habitacional, EH XXI / 3.2.4, Arq. Ruy da Silveira Borges, 1959. 

 

 

 

Fig. 43, 44_ Fotos atuais do Bairro da Misericórdia, Vila Frescainha S. Martinho, Barcelos. 
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As habitações, num total de 92 fogos dispostos em 23 blocos, assumiram duas 

plantas tipo, EH XXI / 2.2.4 (Figura 45) e EH XXI / 3.2.4 (Figura 46). O desenho 

modular e racional na organização do interior doméstico transparecia 

também nas fachadas originando uma métrica. Cada bloco, de dois pisos, 

era composto por quatro fogos, com distribuição funcional a partir de 

esquerdos/direitos. Os acessos ao fogo eram independentes no rés-do-chão e 

comuns no  primeiro andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 45_ Planta do 1º e 2º piso da tipologia EH XXI / 2.2.4, Arq. Ruy da Silveira Borges, 1959. 

          
 

 

 

         Fig. 46_ Planta do 1º e 2º piso da tipologia EH XXI / 3.2.4, T2, Arq. Ruy da Silveira Borges, 1959. 

          
 

 

 

  A tipologia EH XXI / 2.2.4 define-se como um T2 composto por uma sala comum, cozinha, casa de banho  

  e dois quartos. 

          
 

 

 

  A tipologia EH XXI / 3.2.4 define-se como um T3 composto por uma sala comum, cozinha, casa de banho  

  e três quartos. 

          
 

 

 



                                                                 
                                                                                                              Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência 

                                                                                                                                                                         Bairro De Santa Marta I Barcelos 

 

63 

 

Bloco Habitacional na Avenida João Duarte 

 

 

O Bloco Habitacional João Duarte (1960 – 1961) (Figura 47), implantado 

perpendicularmente à Avenida com nome análogo em homenagem à oferta 

do terreno pelo empresário46, insere-se na continuidade da sua “política 

social”, em que a assistência habitacional aos seus funcionários esteve sempre 

presente como já referimos.  

Este processo começou a ganhar forma em 1952 quando deu entrada na 

Câmara Municipal um “(…) estudo para a construção de 29 casas no Campo 

Vinte e Oito de Maio (…)”47. Em 1956 as Habitações Económicas – Federação 

de Caixas de Previdência comunicam à Câmara Municipal que  

“(…) João Duarte, lhe havia feito o pedido de construção de cinquenta 

moradias nesta cidade, para o que oferece junto ao Campo Vinte e Oito de 

Maio um terreno com a superfície de trinta e cinco mil metros quadrados e 

ainda o subsídio de quinhentos mil escudos (…).”48  

 

                                                           
46 “Seguindo na sua politica de habitação , e não dispondo de terreno na cidade para mais construções, 

procurou adquirir uns prédios rústicos a norte da mesma cidade (…). Pensou oferecer essa quinta à 

Previdência Social, com a finalidade de esta construir casas para os seus empregados e operários. Por 

conselho do então ilustre Ministro das Corporações, Doutor Veiga de Macedo, João Duarte aguardou uma 

lei que estava prestes a ser promulgada, dentro da qual seria mais fácil tornar em realidade os seus planos. 

Assim sucedeu. E, em terreno por ele oferecido à Câmara Municipal, rasgou-se uma espaçosa e bela 

avenida, que será uma das melhores e mais saudáveis artérias da cidade nova, onde se implantou um novo 

grupo habitacional.” (Comissão Executiva Do Monumento a João Duarte, 1967: 46) 
47 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 27 de Fevereiro de 1952.  
48  Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 7 de Novembro de 1956.  

         Fig. 47_ Imagem Aérea do Bloco Habitacional na Avenida João Duarte, Arcozelo, Barcelos. 
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No seguimento do mesmo  ofício  as  HE – FCP solicitam  à  “(…)  Câmara  

Municipal  que, com a comparticipação do Estado, o problema da 

urbanização do local seja resolvido” de forma a não colocar em risco esta 

operação.  

 

De acordo com o Extrato do Esboceto de Urbanização (Figura 48), que previa 

a expansão da cidade a Norte, a Câmara Municipal responde a este ofício 

pedindo “(…) que as construções devem ser agrupadas de forma a obter 

pequenos blocos que se harmonizem com as características e interesse da 

grande artéria para ali projectada.”49  

 

                                                           
49 Ibidem. 

Fig. 48_ Extrato do Esboceto de Urbanização da cidade de Barcelos, Arq. Maria José Moreira da Silva e Arq. 

David Moreira da Silva. 

          
 

 

 

O Esboceto de Urbanização propunha a abertura de uma grande Avenida (Avenida João Duarte) com 

caracteristicas residênciais  e que afluiriam ao Estádio, que nunca foi construído.  
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Estas trocas de correspondência inserem-se na participação conjunta das três 

entidades neste processo50 enquadrado na Lei nº 2092 de 9 de Abril de 1958 

que instituiu as Casas Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimos 

(Figura 49) tratam-se de Casas de Renda Económica, embora com 

possibilidade de acesso a uma nova camada da população. 

O Bloco Habitacional João Duarte (Figura 50 e 51), resultante deste processo 

iniciado nos princípios dos anos de 1950, introduz importantes inovações 

resultantes da linguagem moderna na cidade de Barcelos. O projeto da  

                                                           
50 A construção do Bloco Habitacional insere-se na iniciativa conjunta entre o industrial João Duarte, a 

Câmara Municipal de Barcelos e as Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência 

estabelecendo um projeto de bases de acordo onde estipularam as competências de cada entidade.  

Fig. 51_ Perspetiva do Bloco Habitacional na Avenida João Duarte, Arq. Gaspar de Sousa Coutinho, 1960. 

 

 

 

Fig. 50_ Perspetiva do Bloco Habitacional João 

Duarte. 

          
 

 

 

Fig. 49_ Placa com identificação do arquiteto e Lei 

que enquadrou esta iniciativa. 
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autoria do arquiteto Gaspar de Sousa Coutinho formaliza o ideal social que 

marcou a geração que proclamava o Movimento Moderno, onde o arquiteto 

desempenhava um papel de ativista social.  

A primeira inovação prende-se com os quatro piso, facto possibilitado pela 

introdução da lei nº 2007 já referenciada, e que ia ao encontro das teses 

defendidas pelos arquitetos durante o 1º Congresso de Arquitetura na busca 

por uma solução mais racional do problema habitacional. Implantado 

perpendicularmente à Avenida João Duarte esta unidade é formada por dois 

blocos que comunicam entre si através de um sistema de distribuição 

independente, a  galeria  (Figura 53, 54 e 55) um  elemento  catalisador de  

vida em comunidade. 

         Fig. 52_ Planta do Piso 1, Arq. Gaspar de Sousa Coutinho, 1960. 

          
 

 

 

         Fig. 53, 54, 55_ Fotografias dos acessos e galeria. 
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Além da função primária, assegurar acesso às habitações, estes espaços 

constituem elementos de animação do conjunto habitacional fomentando 

relações de vizinhança. Tratando-se de habitações de âmbito económico 

esta solução além de propiciar uma interessante composição plástica ao 

plano da fachada formalizando os conceitos da “casa-máquina de habitar” é 

também uma solução económica. 

O uso da galeria de distribuição remete-nos para uma outra inovação que 

dela deriva, a organização do fogo em duplex. O jogo plástico impresso nas 

fachadas permite-nos identificar as zonas comuns e privadas, do interior 

doméstico, mantendo a lógica da habitação unifamiliar (no sentido da galeria 

como prolongamento do passeio). O acesso às zonas comuns da habitação 

(sala e cozinha) é feito através da galeria desenvolvendo-se internamente o 

fogo através de um elemento vertical, escadas, que promove intimidade à 

zona privada (quartos).  

As fachadas orientadas no sentido nascente/poente conferem também 

qualidade arquitetónica a este conjunto. O jogo entre os cheios e vazios, que 

denunciam a lógica modular utilizada e imprimem a fachada de uma 

plasticidade interessante na qual as “grelhas” ganham destaque ao 

equilibrarem visualmente o conjunto (Figura 56). 

Fig. 56_ Fotografia de época do Bloco Habitacional na Avenida João Duarte. 
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O dispositivo doméstico progride em sistema de duplex (Figura 57) 

desenvolvendo-se as zonas sociais ou diurnas no primeiro pavimento, a 

cozinha, sala e os serviços, e nas zonas íntimas ou noturnas, no segundo 

pavimento, os quartos. Os dois pisos comunicam através de uma escada 

central surgindo esta como elemento unificador de todo o interior doméstico e 

também orientador. Uma relação importante é a conexão da cozinha com a 

sala. Estes dois dispositivos encontravam-se fisicamente separados no entanto 

a relação é possibilitada por uma entrada situada por baixo da escada para o 

piso superior. 

A relação de privacidade com a galeria, é proporcionada através da 

localização numa cota superior dos vãos da lavandaria e de cozinha, aspetos 

importantes para a dinamização do conjunto e relação entre moradores. 

 

Fig. 57_ Plantas das Tipologias T3, Bloco Habitacional na Avenida João Duarte, Barcelos. 

01_ Átrio de entrada  I  02_ Sala Comum  I  03_ Lavandaria  I  04_ Instalação Sanitária    I  05_ Cozinha  I   

06_ Despensa  I  07_ Quarto 
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Conjunto Habitacional na Avenida João Duarte 

 

 

O Conjunto Habitacional na Avenida João Duarte (1966) (Figura 58), surge no 

seguimento da política de habitação para funcionários do empresário 

barcelense. Implantado paralelamente à Avenida, este conjunto, construído 

ao abrigo da Lei nº 2092 de 9 de Abril de 1958 que instituiu as Casas 

Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimos, volta novamente à solução 

de habitação unifamiliar, embora agora disposta em banda.  

O Extrato do Esboceto de Urbanização (Figura 59) previa tipologias diferentes 

no início da nova Avenida João Duarte. Assim, surgiram seis habitações com 

cave, rés-do-chão e primeiro andar. Construído durante a última metade da 

década de 1960 e ensaiava um novo modelo de habitações para classes 

carenciadas, na cidade de Barcelos. De linhas simples e geométricas este 

conjunto, da autoria do arquiteto Gaspar de Sousa Coutinho51, que já tinha 

projetado o Bloco Habitacional na mesma Avenida, alinhando-se ao 

Movimento Moderno.   

 

                                                           
51 O arquiteto Gaspar de Sousa Coutinho foi genro do empresário João Duarte. 

         Fig. 58_ Imagem Aérea do Conjunto Habitacional na Avenida João Duarte, Arcozelo, Barcelos. 
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Os seus alçados têm pontos de interesse como o primeiro andar estar em 

consola, de forma a proteger a entrada no primeiro piso e a cobertura, em 

borboleta (Figura 60), lembrando Bairro da Cooperativa "O Lar Familiar" (1950) 

(Figura 61) do arquiteto Mário Bonito (1921-1976).  

 

 

 

Fig. 59_ Extrato do Esboceto de Urbanização da cidade de Barcelos, Arq. Maria José Moreira da Silva e 

Arq. David Moreira da Silva. 

          
 

 

 

Fig. 61_ Bairro da Cooperativa "O Lar Familiar", Porto.  

          
 

 

 

Fig. 60_ Conjunto habitacional na Avenida João 

Duarte, Barcelos. 
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Relativamente às distribuições dos dispositivos domésticos (Figura 62), 

organizam-se conforme já referido em três pisos, sendo um deles em cave, que 

dado não termos acesso às peças desenhadas deste piso, julgamos ser a zona 

de lavandaria, possíveis arrumos e uma das bandas tem garagens52. No 

primeiro piso, espaço privilegiado de entradas, organizam-se as áreas comuns, 

com acesso a um logradouro privado. Mais uma vez a cozinha comunica com 

a sala, dando importância ao papel da mulher na vida doméstica. No piso 

superior, os quatro quartos estão equipados com arrumos embutidos, dadas as 

contenções económicas e a impossibilidade dos moradores adquirirem 

mobiliário adequado. Apresenta-se também esta solução como um sinal de 

modernidade. 

 

 

 

                                                           
52 Conforme visita ao local. 

Fig. 62_ Plantas das Tipologias T4, Conjunto Habitacional na Avenida João Duarte, Barcelos. 

01_ Átrio de entrada  I  02_ Instalação Sanitária  I  03_ Cozinha  I  04_ Despensa  I  05_ Sala Comum  I  06_ 

Escritório  I  07_ Quarto 
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Fig. 63_ Fotografia dos anos de 1960 com a panorâmica da Avenida João Duarte. 
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2.3  Breve Síntese 

 

No decorrer do século XX assistimos a uma evolução da estrutura social, 

económica e urbana de Barcelos. Com a chegada da linha férrea do Minho, 

em 1877, e consequente fixação de naves fabris, já no decorres da primeira 

metade do século XX, criou-se uma ligação do núcleo histórico ao lado 

Nascente da cidade. Na segunda metade do mesmo século de forma a 

responder aos ideários modernos a cidade expande-se definitivamente. A 

evolução da industrialização que marcou essa época definiu novas estruturas 

sociais e urbanas, rompendo o caráter predominantemente agrícola que 

caracterizava o concelho.  

Contudo esta rápida evolução evidenciou as carências habitacionais que se 

faziam sentir nesta pequena cidade rural. Como forma de resposta ao 

desenho urbano e às populações operárias mal alojadas a Câmara Municipal 

contratou os arquitetos Maria José Moreira da Silva e David Moreira da Silva 

para elaborarem o Anteplano de Urbanização da Cidade de Barcelos (1951), 

mais tarde reformulado e apresentado como Esboceto Geral de Urbanização 

(1963) onde se evidenciavam os valores modernos. Embora não tenham tido 

aplicação prática a produção destes planos foram o ponto de partida para o 

surgimento dos anteplanos dos conjuntos habitacionais que viriam a alojar 

uma vasta camada de população carenciada.  

Surgiram assim, enquadrados neste contexto social, económico e cultural, 

onde não podemos deixar de referir a passagem do Inquérito à Arquitetura 

Regional Portuguesa (1955-1960) pela cidade de Barcelos, novos bairros 

habitacionais de âmbito económico, realizados ao abrigo de iniciativas 

públicas e/ou privadas.  

Os bairros que surgiram em Barcelos permitiram-nos fazer leituras de algumas 

das evoluções culturais que se fizeram sentir no panorama arquitetónico no 

decorrer da Segunda Guerra Mundial.  
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Enquadrados com o ideário da “casa portuguesa” que o Estado Novo 

defendia como alicerce da vida familiar surgiram: 

- O Bairro João Duarte (1942), projetado pelo arquiteto João Pereira 

Braga, promovido pelo industrial João Duarte que detinha uma 

interessante política de assistência habitacional para com os seus 

funcionários, composto por seis moradias unifamiliares com quintais 

privados. 

- O Bairro 1º de Maio (1946-1949), de iniciativa pública e enquadrado no 

programa das Casas Para Famílias Pobres, com cem casas isoladas 

com quintal, onde também eram propostos equipamento como uma 

escola e capela.   

Numa fase posterior, surgiram novos bairros que apresentavam já maior 

correlação com as propostas do Movimento Moderno, como: 

-Bairro da Misericórdia (1959-1961), da autoria do arquiteto Ruy da 

Silveira Borges, que propunha 92 habitações dispostas em blocos de 

dois pisos. 

- Bloco Habitacional na Avenida João Duarte (1960-1961), projetado 

pelo arquiteto Gaspar de Sousa Coutinho constituía um conjunto de 

Casas de Renda Económica e enquadrava-se no regime de Casas 

Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimos, promovido por João 

Duarte para funcionários. O projeto propunha vinte e quatro habitações 

com quintais privados, dispostas em sistema de duplex com acessos por 

galeria compondo um bloco de quatro pisos.   

- Conjunto Habitacional na Avenida João Duarte (1966), surgiu no 

seguimento do Bloco referido anteriormente e estava enquadrado nas 

mesmas políticas habitacionais. Foi o último conjunto promovido pelo 

industrial João Duarte e o projeto é da autoria do seu genro, arquiteto 

Gaspar de Sousa Coutinho. Esta proposta previa duas bandas, paralelas 

à avenida, dispondo de três habitações cada com quintal privado.   
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CAPÍTULO 3 

Habitações Económicas-Federação de Caixas de Previdência e o Bairro 

de Santa Marta 

 

Neste terceiro capítulo foi nosso intuito fazer uma leitura do percurso das 

Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência enquanto 

organismo que promoveu habitação de âmbito económico no período que 

decorre do pós segunda Guerra Mundial. Esta incursão pelas HE-FCP é 

também importante para entendermos o contexto em que surgiu o nosso caso 

de estudo, o Bairro de Santa Marta, projeto de autoria de Nuno Teotónio 

Pereira.  

Num primeiro momento, abordaremos as HE-FCP, tentando entender a 

importância deste organismo através da análise do seu percurso e 

metodologias no âmbito da habitação económica. 

Num segundo momento, abordaremos o percurso político, social e profissional 

de Nuno Teotónio Pereira enquanto um ator importante pela dinamização do 

organismo.  

Num terceiro momento abordaremos o caso de estudo, o Bairro de Santa 

Marta, promovido pelas HE-FCP. Através da análise do processo iremos 

deslindar as várias fases pelo que o projeto passou, procurando leituras de 

uma época. 
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3.1  HE-FCP (1946-1972). Um Percurso na Habitação em Portugal 

 

 

 

“A II Grande Guerra acabou e a inovação que chega a Portugal, bem como 

as críticas necessidades habitacionais, levam à criação, desde 1946, de um 

novo organismo, as Habitações Económicas, ligado à Federação das Caixas 

de Previdência (HE-FCP), tecnicamente equipado, e orientado para uma 

promoção habitacional mais urbana.”   

              (Coelho, 2009: 66)                                                     

 

As Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência (HE-FCP), 

surgem meses depois da publicação do Decreto-Lei n.º 35 611 de 25 de Abril 

de 1946, no âmbito do então Subsecretariado de Estado das Corporações e 

da Previdência Social (SECPS) e tinham como objetivo “(…) orientar a 

aplicação dos capitais da Previdência na construção de habitações 

económicas (…)” (Pereira, 1996: 205).  

Esses capitais, provenientes dos descontos salariais dos trabalhadores para a 

previdência social53, passaram a ser utilizados pelas HE-FCP para estimular a 

resolução dos problemas habitacionais decorridos no pós segunda Guerra 

Mundial. 

                                                           
53 Os cofres da Federação tinham bastante liquidez pois os descontos dos trabalhadores transcendiam as 

prestações que a Federação tinha que assegurar aos contribuintes. 

                    Fig. 64_ Símbolo das HE-FCP. 
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Apesar de Portugal não ter sofrido as consequências físicas da guerra como 

outros países Europeus, o déficit habitacional era considerável com a nova 

legislação, este organismo semipúblico, passa a ter o poder de realizar “(…) 

obras sociais, designadamente a construção de Casas Económicas e de 

Casas de Renda Económica”54 para benefício dos trabalhadores inscritos nas 

caixas federadas, atingindo assim uma nova camada da população mais 

carenciada a nível habitacional55. 

Conforme referido no primeiro capítulo, o final da segunda Guerra Mundial 

marcou uma nova fase no panorama habitacional em Portugal. As anteriores 

iniciativas estatais e os seus programas habitacionais não respondiam de 

forma eficaz aos efeitos de uma acentuada industrialização e consequente 

êxodo rural para os centros urbanos. O programa das Casas Económicas, até 

então a iniciativa com maior visibilidade a nível nacional, estava longe de 

resolver o problema habitacional que se fazia sentir. Se por um lado os bairros 

construídos ficavam aquém das reais necessidades, por outro, esta iniciativa 

não respondia aos requisitos de numerosas famílias que necessitavam de um 

alojamento digno.  

Com o crescente problema habitacional, que denunciava o 

subdesenvolvimento do país, o Estado Novo mostrou um “(…) esforço de 

adaptação (…) às novas condições políticas decorrentes da derrota dos 

regimes fascistas de 2.ª Guerra Mundial” (Pereira, 1996: 205) e viu-se obrigado a 

abandonar o seu “modelo português” de acesso à habitação. A defesa pela 

habitação unifamiliar, de cariz rural num país de pequenos proprietários56 deu 

lugar a “(…) um certo número de reformas no sentido do reforço do aparelho 

produtivo e da modernização e racionalização do Estado.” (Pereira, 1996: 206) 

Neste contexto, é importante entender que “(…) a evolução da política 

habitacional do regime de O. Salazar, [conduziu] diretamente à compreensão 

das acções adotadas pelas FCP-HE no que diz respeito aos seus programas de 

                                                           
54 Decreto-Lei n.º 35 611 de 25 de Abril de 1946. 
55  Como nos descreve Nuno Teotónio Pereira e Costa Martins na tese, para o 1º Congresso Nacional de 

Arquitetura, “ Habitação Social e Reajustamento Social”. 
56 O Estado “(…) repudiava as soluções apodadas de colectivistas, conotadas com os falanstérios e 

potencialmente geradoras de subversão social. Do mesmo modo era visto com maus olhos o sistema de 

arrendamento (…)”. (Pereira, 1996: 205 e 206)  
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casas de renda económica” (Tavares, 2003: 72). Aproveitando a nova 

legislação, que correspondia a uma fase mais pragmática do Regime, as HE-

FCP, introduzem novos modelos habitacionais, mais perto dos modelos 

europeus. 

Culturalmente este organismo surge enquadrado com os ideais de uma 

geração de arquitetos interessados na revisão interna do Movimento Moderno, 

e por uma acentuada consciencialização da importância do seu contributo 

para a resolução de uma forma racional dos problemas de habitação e 

urbanismo. Esta recusa de seguir os modelos impostos pelo regime político 

vigente, levou a tomadas de posição que marcaram o 1º Congresso Nacional 

de Arquitetura em 1948. Assim, esta nova geração afasta-se da “(…) 

arquitectura do Estado Novo num plano político-ideológico, mas adere a ela 

num plano metodológico-funcionalista” (Tavares, 2003: 72), pois aproveitam as 

ferramentas operativas que o Estado lançou.  

Com a publicação da Lei nº 2.007, o programa das Casas de Renda 

Económica, surgiu como uma resposta ao grave problema habitacional no 

pós-guerra. Com o desinteresse por parte da iniciativa privada em cooperar 

na construção de casas de renda económica tornou-se “(…) evidente a 

conveniência de facilitar os investimentos dessa natureza por parte das 

instituições de previdência social (…)”57 bem como a organismos cooperativos, 

empresas industriais entre outros. 

Esta aposta no regime de promoção e locação habitacional com fundos da 

Previdência foi muito eficaz neste contexto pois, como já referimos, a HE-FCP 

tinha condições favoráveis para financiar o desenvolvimento infraestrutural 

que muitas cidades necessitavam e o regime de arrendamento possibilitava 

atingir um espectro mais alargado de beneficiários desprotegidos pelas 

iniciativas anteriores. 

É neste contexto social, cultural e político, que caracterizou o pós II Guerra, 

que surgiram as HE-FCP, organismo autónomo ativo por mais de 20 anos em 

                                                           
57 Decreto-Lei n.º 35 611 de 25 de Abril de 1946. 
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todo o território nacional caracterizando-se assim como o maior promotor de 

habitação de âmbito económico no tempo considerado. 

Apesar do Decreto-Lei n.º 35.611 fazer também referência à construção de 

Casas Económicas, a Federação ficou “(…) incumbida apenas da execução 

de casas de renda económica (…)” (Tavares, 2003: 77) onde aplicaria os seus 

próprios capitais. Esta iniciativa tinha o intuito de promover edifícios 

multifamiliares de âmbito económico, e com a diretriz de que os conjuntos 

habitacionais poderiam ter apenas quatro andares, denotando ainda a 

intransigência que o regime mantinha em relação a certos códigos estéticos.58 

A construção de Casas de Renda Económica que se encontrava sob 

orientação do Subsecretariado de Estado das Corporações e Previdência 

Social e das Câmaras Municipais “(…) passa a ser realizada maioritariamente 

pela FCP-HE a partir deste decreto-lei (…)” (Tavares, 2003: 78) sendo da 

incumbência deste organismo coordenar as operações até à sua conclusão e 

entrega às caixas comparticipantes. 

Cabe assim à competência da Federação: 

- “(…) para além da proposta, estudo, execução e financiamento das casas 

de renda económica, «prestar assistência técnica na preparação e execução 

de outros empreendimentos que as caixas federadas pretendam levar a efeito, 

realizar trabalhos necessários à conservação dos imóveis, promover as 

avaliações que lhes forem solicitadas e proceder actualização de rendas das 

habitações incorporadas em prédios de renda livre (…)»”.   

(Tavares, 2003: 77) 

- “(…) relacionar-se directamente com a construção destes agrupamentos de 

casas de renda económica, «cabendo-lhes as tarefas específicas de projectar 

e promover a execução dos planos de construção, considerando os  

                                                           
58 Apesar da nova geração, no âmbito do tema o «Problema Português da Habitação» debatido no 1º 

Congresso Nacional de Arquitetura, ter reclamado o bloco de habitação como um elemento estruturante 

na resolução da carência habitacional nos centros urbanos, os edifícios só podiam ter rés-do-chão mais 3 

pisos sendo que “(…) só por volta de 1959 haveria luz verde para a transgressão definitiva do rígido 

postulado da casa unifamiliar e do bairro segregado, concebido como uma espécie de aldeia(…)”. 

(Pereira, 1996: 205) 
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inconvenientes de ordem prática que adviriam de cada instituição da 

previdência realizar isoladamente os programas correspondentes ao respectivo 

plano de investimentos.»”  

(Tavares, 2003: 78) 

Sendo da competência das Câmaras Municipais: 

- “(…) prestar a necessária assistência técnica à edificação das habitações.” 

 (Tavares, 2003: 78) 

 

As HE-FCP foram o espelho de uma geração, culturalmente enquadrada com 

a revisão do Movimento Moderno português, que aproveitou uma abertura59 

do próprio regime em relação aos programas habitacionais possibilitando 

assim um estudo mais racional, consciente e fundamentado sobre a 

habitação de âmbito económico em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Abertura no sentido de ter promovido uma série de diplomas legais, que permitiram a implementação de 

um conjunto de ideias por parte dos atores das HE-FCP. 
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3.1.1  Os Programas Habitacionais  

 

As Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência assumem o 

seu percurso numa ligação puramente funcional ao Estado Novo 

relativamente aos seus programas habitacionais, que buscavam novas 

soluções para o deficit habitacional no segundo pós Guerra Mundial. 

As Casas de Renda Económica e as Casas Construídas ou Adquiridas Através 

de Empréstimos foram os instrumentos programáticos onde assentaram as 

duas bases distintas da intervenção das HE-FCP. 

O programa das Casas de Renda Económica, outorgado pela lei nº 2 007 de 7 

de Maio de 1945, e já anteriormente referenciado, surgiu como uma resposta 

Estatal ao grave problema habitacional decorrente de uma  acentuada 

concentração de pessoas nos centros urbanos, processo esse desencadeado 

pela crescente industrialização, no final da segunda Guerra Mundial.  

Este regime marcou a primeira fase das HE-FCP pois possibilitou que pela 

primeira vez as instituições da previdência social, empresas industriais, entre 

outros, pudessem financiar os novos agrupamentos habitacionais. As HE-FCP, 

face ao avolumar dos seus capitais resultantes dos descontos dos 

trabalhadores, dispunha de meios financeiros importantes “(…) para a 

concretização de operações de grande envergadura, que vêm a ser 

implementadas em todo o país” (Tavares, 2003: 80) ao contrário do  Estado, 

até então o principal financiador, que já não dispunha de recursos para fazer 

face à dimensão do problema. O arrendamento era também uma novidade 

no campo da habitação. Esta nova possibilidade gerou uma oportunidade de 

mais famílias alcançarem uma habitação condigna. 

O programa das Casas de Renda Económicas tornou-se um importante 

regime de promoção habitacional, e os seus agrupamentos, de maior ou 

menor dimensão, expandiram-se pelo território nacional. Esta modalidade, 
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assente no arrendamento, passou também a possibilitar a compra em regime 

de propriedade resolúvel com a atualização da lei nº 2 00760.  

Os serviços das HE-FCP tinham a função de planear a viabilidade dos novos 

agrupamentos, estipulando as reais necessidades a cada situação. Esta 

planificação, com base no estudo dos agregados familiares e nas 

características dos locais a intervir, determinaria “(…) o número de fogos 

necessários (…) como ainda os seus tipos (classes) e categorias.” (Tavares, 

2003: 84) 

Os conjuntos variam entre o pequeno agrupamento rural (Figura 65) e o 

grande conjunto urbano (Figura 66). As HE-FCP atua em ambos os casos com 

“(..) o mesmo grau de exigência em termos de apuramento técnico(…)não 

havendo por isso distinções em termos da qualidade do estudo dos projectos 

ou da própria execução das obras (…)”.  (Tavares, 2003: 87) 

De acordo com o disposto na base VI da lei nº 2 007 será da competência das 

Câmaras Municipais estipularem nos seus planos de urbanização zonas 

destinadas à implantação destes conjuntos bem como também será da 

incumbência do mesmo órgão a aprovação dos projetos das Casas de Renda 

Económica61 bem como a fiscalização da construção dos aglomerados 

dentro dos seus municípios62.   

 

                                                           
60 A Lei de 2 007 de 7 de Maio de 1945 foi atualizada pela Lei nº 2 092 de 9 de Abril de 1958. 
61 Lei nº 2 007 de 7 de Maio de 1945 - Base XV. 
62 Lei nº 2 007 de 7 de Maio de 1945 - Base XVI. 

Fig. 66_ Casas de Renda Económica em contexto       

urbano, Parede, Arq. Ruy Athouguia. 

     

 

Fig. 65_ Casas de Renda Económica em contexto 

rural, Barcelos, Arq. Nuno Teotónio Pereira. 
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Os conjuntos integrariam habitações dispostas por classes e categorias. A Lei 

nº 2 007 determinava que as Casa de Renda Económica deveriam ter  

“(…)o mínimo de três divisões para as habitações de 2ª classe e de cinco para 

as de 1ª classe, além de cozinha, despensa, casa de banho e retrete. Em casos 

especiais e em percentagem a determinar, aqueles mínimos poderão ser 

reduzidos respectivamente a duas e quatro divisões (…)”.63  

Quanto às categorias, que se relacionam diretamente com as condições 

financeiras dos agregados, estão divididas em quatro. As categorias I e II, 

direcionadas para populações mais carenciadas (Figura 67 e 68), são as mais 

usadas nas intervenções da Federação estando as categorias III e IV 

reservadas para casos mais específicos por “(…) representarem formas mais 

complexas de habitação (…)”. (Tavares, 2003: 88) 

De acordo com a mesma autora a adequação dessas categorias depende 

dos  

“(…)locais e casos concretos de deficit habitacional, procurando-se sempre 

que as condições o permitam, incluir no mesmo agrupamento todas as 4, de 

forma a não permitir alguma segregação que decorra do isolamento de 

classes sociais mais baixas, ou da não adaptação destes às novas habitações.” 

                                              (Tavares, 2003: 89) 

 

                                                           
63 Lei nº 2 007 de 7 de Maio de 1945 - Base I. 

Fig.67_ Olivais-Sul, Cat. I, Lisboa, Arq. Vasco Croft, Arq. 

Justino Morais, Arq. Joaquim Cadima. 

 

Fig.68_ Olivais-Norte, Cat. II, Lisboa, Arq. Nuno 

Teotónio Pereira e Arq. Pinto de Freitas. 
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Numa segunda fase, as HE-FCP apostam num outro sistema de promoção 

habitacional, as Casas Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimo 

(Figura 69 e 70), regulamentadas pela lei nº 2 092 de 9 de Abril de 1958. Com o 

acumular dos capitais de previdência torna-se  

“(…) possível a concessão de empréstimos para a construção de habitação 

própria a beneficiários da Previdência, alargando-se assim o âmbito da 

intervenção pública, agora no sentido de incentivar a iniciativa individual para 

acesso à propriedade, através de uma forma aberta e flexível, que desse novo 

vigor a princípios ideológicos tão caros ao regime”.  

(Pereira, 1996: 208-209)  

Esta medida é também estendida a “(…) entidades patronais (…)” e “(…) 

Casas do Povo (…)” , contribuintes da Previdência, desde que disponibilizem 

“(…) terrenos em condições apropriadas(…).”64   

O organismo, HE-FCP, que assumiu nesse novo momento do seu percurso um 

grande dinamismo, foi obrigado a se reestruturar como resposta aos pedidos 

que começavam a ser formulados pelas entidades beneficiárias.  

Com a ampliação do plano de ação das HE-FCP, que passaram a assistir 

tecnicamente a iniciativa particular, foi necessário aumentar o seu corpo 

técnico, espalhando uma rede de arquitetos pelo país para uma melhor 

adequação a este novo modelo de intervenção e do mesmo modo, 

proporcionar trabalho a outros técnicos que não se encontravam nas duas  

 

                                                           
64 Lei nº 2 092 de 9 de Abril de 1958. 

Fig. 69_ Casas Construídas e Adquiridas Através de 

Empréstimos, Chamusca, Arq. Bartolomeu da Costa 

Cabral e Arq. Vasco Croft. 

     

 

Fig. 70 _ Casas Construídas e Adquiridas Através 

de Empréstimos, Torres Novas, Arq. Victor 

Figueiredo. 
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 grandes cidades. Sendo este programa tão abrangente territorialmente a 

descentralização do organismo foi um “(…)facto inovador na altura (…)”. 

(Tavares, 2003: 97) 

Ao abrigo deste programa, os beneficiários da Previdência teriam acesso ao 

acompanhamento técnico dos arquitetos que colaboravam com as HE-FCP. 

Era da competência do organismo a “(…) vistoria dos terrenos destinados à 

construção, avaliação das habitações a adquirir, apreciação ou elaboração 

de projectos e fiscalização da respectivas obras.” (Tavares, 2003: 93) 

Apesar do programa das Casas de Renda Económica ter um peso maior na 

resolução do problema habitacional, pela dimensão dos agrupamentos 

propostos, este sistema de empréstimo aos beneficiários da Previdência, sejam 

individuais, Casas do Povo ou empresas, foi muito importante para uma 

participação ativa da sociedade no âmbito do projeto65.  

Neste contexto, as HE-FCP reavivam as preocupações já demonstradas com o 

Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal em fase de recolha no momento 

da nova promoção legislativa. Verifica-se que, a grande maioria das 

propostas foi realizada para contextos francamente rurais, ligando as pessoas 

às suas raízes. Os valores intrínsecos ao lugar e à forma de vida das pessoas 

são estudadas e tidas como elementos fundamentais nas soluções adotadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Aspeto que mais tarde, em 1974, se viria a retomar com o projeto SAAL. 
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3.1.2  A Metodologia do Organismo  

 

“As transformações que se observam ao longo do seu período activo, mostram-

nos que, aproveitando o pragmatismo da nova lei e numa rápida sequência 

temporal, conseguem pôr em prática uma série de princípios determinantes no 

desencadear da produção arquitectónica.” 

 (Tavares, 2010: 5)                                                     

Ao longo de 26 anos, as HE-FCP promoveram numerosos agrupamentos para 

uma população carenciada. Como refere Nuno Teotónio Pereira “ a classe 

trabalhadora conhece bem a gravidade do problema habitacional; e 

conhece-a bem porque a vive, porque a sofre (…)” (Pereira, 1996: 41). No 

entanto é a este organismo bem como todos os arquitetos, que cabe 

“(…)serem fiéis intérpretes das exigências postas por toda uma população mal 

alojada.” (Pereira, 1996: XVI) 

Esta nova consciencialização da classe sobre o seu papel na sociedade 

estará também presente nas HE-FCP fundamentando o seu posicionamento 

relativamente aos organismos estatais defendendo que “(…) a colaboração 

leal que devemos aos Serviços Públicos que se ocupam destes problemas não 

consente a subserviência, nem sequer uma fácil passividade.” (Pereira, 1996: 

38)  

Assim, podemos afirmar que evolução do percurso feito por este organismo 

aproveitando os programas estatais e as soluções que preconizaram refletiram 

o pensamento cultural de uma época e dos seus intervenientes marcando a 

história da habitação em Portugal. 

Fig. 71_ Carimbo das HE-FCP 
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No ano posterior ao surgimento das HE-FCP, 1947, é lançado o Bairro de 

Alvalade, primeiro conjunto urbano integrado, numa iniciativa alheia à 

Federação. Este “(…) empreendimento de dimensões e características inéditas 

no País (…)” (Pereira, 1996: 38) foi programado pelo Município de Lisboa no 

âmbito do Plano de Urbanização da Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro (Figura 

72) e “(…) seria construído através de diferentes regimes de promoção, 

envolvendo capitais públicos e privados.” (Pereira, 1996: 38) 

Os projetos de Casas de Renda Económica de Miguel Jacobetty (Figura 73, 74 

e 75), aplicados nas células I e II do Bairro de Alvalade e expostos pouco 

tempo depois na sua tese “Estudo de Casas de Renda Económica” no âmbito 

do tema “Problema Português de Habitação” referente ao 1º Congresso de 

Arquitetura em 1948, apresentou-se como uma solução eficaz, numa primeira 

fase, para a disseminação de novos aglomerados em vários pontos do país, 

embora numa escala diferente da de Alvalade. 

                Fig. 72_ Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro, Arq. Faria da Costa, 1945. 
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Esta primeira fase põe em prática os projetos-tipos tão em voga na Europa 

que respondiam de forma eficaz e rápida às necessidades de reconstrução 

do pós-guerra.   

Sobre esta estratégia inicial, que marcou o arranque deste organismo, o autor 

afirmou que havia a necessidade de  

“(…) cobrir o território, colmatando as grandes lacunas dos bairros de “Casas 

Económicas”, com uma tipologia mais “urbana” e com um regime de locação 

menos exigente, virado, não já para as populações operárias, mas para as 

classes médias, cujas carências habitacionais se consideravam como um dado 

novo da situação, e de cujo apoio o regime precisava.” 

    (Pereira, 1996: 207) 

As HE-FCP, que durante o primeiro ano funcionou apenas com engenheiros, 

tentou solucionar as carências habitacionais de uma forma pragmática 

usando os projetos-tipo como já referimos. Contudo “(…) a partir dos anos 50, 

as HE assumem uma espécie de ajuste [ou recusa] dos mesmos, a favor de 

elementos funcionais-tipo, susceptíveis de várias combinações.” (Tavares, 2010: 

3) 

    Fig. 73, 74, 75_ Casas de Renda Económica, Arq. Miguel Jacobetty, 1947. 

    Série 1 do Tipo 1, 2 e 3; Série 2 do Tipo 4, 5 e 6; Série 3 do Tipo 7, 8 e 9, respetivamente. 
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Nuno Teotónio Pereira, que entrou neste organismo um ano depois da sua 

fundação66, foi o primeiro arquiteto das HE-FCP tornando-se fundamental para 

a evolução metodológica que se fez sentir nos anos que se seguiram. 

Superada a fase inicial e face à insuficiência do corpo técnico das HE-FCP, 

resultante do volume de trabalho que gerava, era através de Teotónio Pereira 

que o mesmo organismo encomendava a maioria dos projetos67 “(…) a um 

número restrito de arquitectos em profissão liberal, sediados em Lisboa e no 

Porto (…)” (Pereira, 1996: 207), mas garantindo sempre coordenação e 

execução da obra. Desta nova metodologia surgiram numerosas realizações 

promovidas pelas HE-FCP.  

 

“Do ponto de vista tipológico, tratava-se de pequenos «alvalades», que os 

centros urbanos da província reivindicavam, e que preenchiam, juntamente 

com os pequenos «restelos» de moradias, as modestas expansões verificadas 

numa época em que o reduzido poder aquisitivo da grande maioria da 

população não atraía os construtores de prédios, que concentravam a sua 

actividade nos grandes centros urbanos e respectivas periferias.” 

(Pereira, 1996: 207 e 208) 

Em meados dos anos de 1950 e, com o agravar da situação habitacional68  

colocou-se “(…) em marcha um mecanismo de transferência das populações 

pobres para novos bairros periféricos (…)” (Pereira, 1996: 208). Esta intervenção 

aconteceu no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa originando o Gabinete 

Técnico de Habitação (GTH), em 1959, que tinha como objetivo promover 

operações de grande dimensão.  

                                                           
66  Nuno Teotónio Pereira, que ficou à frente dos quadros técnicos do organismo, foi o primeiro arquiteto das 

HE tendo entrado ainda como estudante para acompanhar a obra do Bairro de Alvalade, sob a direção do 

Eng. Guimarães Lobato. 
67 Só mais para a frente as HE-FCP realizaram os próprios projetos, mesmo que de forma esporádica, tendo 

a partir de Alvalade promovido a cooperação com arquitetos como “(…) Nuno Teotónio Pereira, Nuno 

Portas, Bartolomeu Costa Cabral, Vasco Croft de Moura, Fernando Távora, João Andersen, Filipe Figueiredo, 

entre outros (…)”. (Tavares, 2003: 106)     
68 “(…) o 1º inquérito às condições de habitação, realizado com o recenseamento populacional de 1950, 

iria exigir novas medidas, que pudessem ultrapassar o quadro muito restrito do “bairros”, inaugurados com 

solenidade, mas que eram uma gota de água face ao volume das carências detetadas.” (Pereira, 1996: 

208) 
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Os bairros de Olivais Norte e Sul, e posteriormente Chelas (Figura 76), em 

Lisboa, integravam diferentes modalidades de habitação de âmbito 

económico com a introdução de diferentes categorias. Esta intervenção será 

executada por várias entidades69, tendo as HE-FCP a responsabilidades de 

financiamento de uma grande percentagem de construção de Casas de 

Renda Económica. Os projetos incumbidos às HE-FCP foram realizados por 

arquitetos em regime de profissão liberal assim como todos os outros, muito 

embora por razões circunstanciais, sejam os mesmos que projetavam para as 

outras validades das HE-FCP.  

Esta intervenção aconteceu em simultâneo com outros agrupamentos 

habitacionais, promovidos pelas HE-FCP. A estas duas formas de atuar estava 

                                                           
69 As entidades intervenientes nesta iniciativa são as HE-FCP, Caixa Geral de Depósitos, Serviços Sociais das 

Forças Armadas, Montepio da PSP, CML – Realojamento, entre outros. 

OLIVAIS NORTE, SUL e CHELAS| LISBOA | 1950/60 

GTH | Gabinete Técnico da Habitação 

OLIVAIS NORTE | 40ha | 10.000 habitantes | 2.500 habitações 

OLIVAIS SUL | 187ha | 38.250 habitantes | 8.000 habitações 

CHELAS | 510ha | 55.300 habitantes | 11.500 habitações 

    Fig. 76_ Imagem explicativa da intervenção do GTH nos bairros Olivais Norte, Sul e Chelas. 
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intrínseca a metodologia das HE-FCP em que “(…) o processo desenvolve-se 

dentro de um esquema funcional, reconhecendo a Federação a 

multiplicidade de factos que é necessário atender num projecto de 

arquitectura.” (Tavares, 2003: 105) 

Desta forma as HE-FCP, sempre que possível asseguravam realizar 

agrupamentos dimensionados e adequados às realidades a que se 

destinavam, permitindo assim, relaciona-los com as estruturas existentes 

fomentando relações de vizinhança. Estes agrupamentos de Casas de Renda 

Económica, distribuídos por todo o território nacional em contextos urbanos e 

rurais, eram geralmente propostos pelas Câmaras Municipais que cediam os 

terrenos, enquadrados num plano de conjunto. 

O Bairro de Santa Marta em Barcelos (1955-1962) (Figura 77), de Nuno Teotónio 

Pereira, construído em contexto rural e próximo das raízes da arquitetura 

popular, e o agrupamento de Braga, 1950 (Figura 78), do mesmo arquiteto, em 

contexto urbano, são dois exemplos entre vários, construídos sob este regime e 

elevam-se “(…) quer pela linguagem utilizada e pela quantidade de imagens 

conseguidas, quer pelo objectivo a que se propõem e pelas condicionantes 

económicas presentes(…)”. (Tavares, 2003: 106) 

A importância prestada a todas as fases do projeto, desde o estudo do lugar e 

destinatários à construção do objeto arquitetónico consolidam este momento 

da história da habitação como uma experiência inovadora. A 

multidisciplinariedade das equipas abarcando além da arquitetura as ciências 

humanas, economia e engenharia são disso exemplo.  

 Fig. 77_ Casas de Renda Económica, Arq. 

Nuno Teotónio Pereira Barcelos. 

     

 

Fig. 78_ Casas de Renda Económica, Arq. Nuno Teotónio 

Pereira, Braga. 
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Assim, de acordo com a autora 

“ a especial compreensão da arquitectura por parte de quem projecta estes 

conjuntos, cria um vocabulário novo, através da funcionalidade e da 

inteligente resolução dos fogos, sujeitos a apertados limites (…).” 

(Tavares, 2003: 108) 

Perante esta conjuntura em que o problema habitacional sofria um 

agravamento constante foi necessário às HE-FCP reestruturar o seu organismo, 

ampliando-o, pois  

“(…) além da participação nos conjuntos urbanos promovidos pelo GTH em 

Lisboa, inicia-se a construção de Casas de Renda Económica em pequenos 

aglomerados, marcadamente rurais, e monta-se uma estrutura de apoio à 

construção pelo próprio (…)”  

                  (Pereira, 1996: 209) 

 

João Braula Reis, jovem arquiteto que aprofundou o tema da habitação 

económica na tese de final de curso, foi convidado por Teotónio Pereira para 

a dirigir esta nova fase do organismo que ficará marcada por um enorme 

espírito de atelier. A nova equipa formada pelo Arq. Braula Reis, da qual foi 

parte integrante, contou também com a colaboração de Bartolomeu Costa 

Cabral e de Vasco Croft de Moura, jovens arquitetos da chamada “geração 

dos novíssimos”, passando Nuno Teotónio Pereira a desempenhar o papel de 

consultor, até à extinção do organismo em 1972. 

Esta nova formação demonstrou, motivada pelos ideais da nova geração70, 

uma “(…) grande capacidade de comunicação e diálogo (…) de forma a pôr 

em prática todas as questões debatidas, defendendo em primeiro lugar a 

necessidade de uma intervenção correctamente planificada.” (Tavares, 2003: 

109)   

 

                                                           
70 A nova geração que se tinha oposto aos ditames do Estado Novo defendia a “(…) liberdade de acção e 

concepção.” (Tavares, 2003: 109)    
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Passada a fase dos projetos de unidade, como o Bairro de Alvalade, foi 

necessário estabelecer um conjunto de diretrizes que estabelecessem uma 

nova forma de atuação. Nesse sentido as HE-FCP exigiram a autonomia no 

funcionamento da sua equipa de trabalho, o estudo individualizado de cada 

projeto como um caso único e a importância de estudar todos os elementos 

referentes ao projeto incluindo a sua construção. 

Com a aplicação da Lei nº 2 092 de 9 de Abril de 1958 que instituiu as “Casas 

Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimo”, o organismo inicia uma 

nova fase que se caracterizou como pioneira. Com a estrutura coordenada 

por Braula Reis já consolidada, foi possível criar uma rede de arquitetos 

regionais71 (Figura 79) com a finalidade de criar uma ponte entre o organismo 

e a iniciativa individual. Aproveitando a capacidade e vontade do próprio de 

resolver o seu problema de habitação, as HE-FCP, através de toda a sua 

experiência e metodologia, descentralizou o organismo e promoveu um 

planeamento rigoroso e estruturado de acordo com as necessidades 

específicas de cada projeto, de conjunto ou individual, preservando a 

qualidade arquitetónica.   

Durante este processo de descentralização, o organismo central vai reunindo 

e tratando toda a informação de forma a criar uma base de estudo e 

discussão da problemática da habitação de âmbito económico para apoiar 

as equipas técnicas. Neste sentido a Federação produziu  

“(…) normas dimensionais, construtivas e de organização de projectos, 

apurados instrumentos de avaliação e de controlo de custos, promovendo-se 

seminários de estudo e debate, mantiveram-se contactos com organismos 

estrangeiros especializados e foram frequentados cursos de aperfeiçoamento.” 

(Tavares, 2003: 209)    

                                                           
71 Os arquitetos regionais, que trabalhavam para a Federação através de avença, estavam distribuídos por 

região “(…) ou área de acção: Manuel Bagulho (Alentejo); Pinto de Sousa (Beiras); Francisco Modesto 

(Algarve); Justino Morais (grande Lisboa); Vasco Cunha (Coimbra); Vitor Figueiredo (Santarém/Leiria); 

Octávio Filgueiras (Porto); Arnaldo Araújo (Trás-os-Montes); Alcino Soutinho (Zona Norte até Aveiro); Rui 

Pimentel.” (Tavares, 2003: 112)    
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Este processamento da informação foi muito importante para desenvolver 

uma prática mais rigorosa e fundamentada em contraponto com o empirismo 

que caracterizou este sector. Foi neste âmbito, criado um boletim de 

circulação restrita (Figura 80), contendo toda a informação relevante para a 

prática projetual. 

Cada projeto era tido como caso de estudo único seguindo a linha da 

personalização do utente bem como a relação do objeto com a estrutura 

existente e a própria região onde estaria inserida. Também nesta fase as HE-

FCP negaram o projeto-tipo como solução adequada, pois procuravam-se 

projetos mais humanizados. No entanto, com o somatório das experiências 

acumuladas, os arquitetos  

“(…) conseguem tirar partido de todos os pontos comuns a diversas operações, 

originando lentamente uma padronização adaptável a cada situação. De 

facto os arquitectos preferem fazer projectos de raiz, chegando ao projecto 

tipo orgânico. Ou seja, que resulta de um estudo aprofundado sobre as 

necessidades das pessoas e a sua relação com o sítio.”  

(Tavares, 2003: 114) 

Fig. 79_ Mapa de Portugal com indicação dos 

trabalhos das HE-FCP pela rede de arquitetos. 

     

 

Fig. 80_ Capa do Boletim das HE-FCP. 
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Os arquitetos regionais enquadravam esta lei, da seguinte forma: 

promovendo-a individualmente e também sob a figura de “Brigadas de Ação 

Social”. 

No caso da promoção individual os arquitetos ligados às HE-FCP tinham a 

responsabilidade de “(…) aprovar, modificar ou elaborar os projectos, 

acompanhando, neste último caso, a respectiva execução” (Pereira, 1996: 

209) bem como estudar os terrenos dos beneficiários de forma a aprovar ou 

não a sua utilização. Com o avolumar dos pedidos foi também possível aos 

próprios beneficiários apresentarem os seus próprios projetos que seriam depois 

melhorados e aprovados pela Federação.  

Num segundo momento, e para responder ao interesse que esta prática 

gerava, foram criadas as Brigadas de Ação Social que davam a conhecer 

esta lei e os  seus benefícios, a  entidades  privadas  como  empresas fabris e 

Casas do Povo. Estas novas intervenções categorizaram-se como o momento 

mais interessante desta nova fase do organismo “(…) por serem projectos de 

conjunto e por isso mais interessantes em termos de planeamento.” (Tavares, 

2003: 116) 

Uma característica muito importante que marcou esta segunda fase do 

organismo tinha a ver com a relação das HE-FCP com as populações. Os 

arquitetos regionais tiveram uma relação muito próxima da realidade a que se 

destinavam as suas produções, conhecendo hábitos e culturas. 

Este estudo mais aprofundado dos lugares, numa atitude semelhante ao 

Inquérito Regional, e a apreensão dos modos de vida desta nova camada 

social, teve uma grande implicação nos estudos da arquitetura doméstica 

portuguesa.  
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O bairro da Chamusca (Figura 81), de Bartolomeu Costa Cabral e Croft Moura 

e o bairro de Stº Estevão (Figura 82) de Victor Figueiredo são representativos 

como aposta “(…) nos elementos formais modernos, introduzindo-lhes 

significação social, reduzindo a sua escala e aproximando-os dos valores 

regionais e tradições locais.” (Tavares, 2010; 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 _ Casas Construídas e Adquiridas Através de 

Empréstimos, Chamusca, Arq. Bartolomeu  da Costa 

Cabral e Arq. Vasco Croft. 

     

 

Fig. 82 _ Casas Construídas e Adquiridas Através de 

Empréstimos, Stº Estevão, Arq. Victor Figueiredo. 
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3.1.3  O Fim de um Percurso.  

 

“Ao longo da década de 60 a situação habitacional não deixara entretanto 

de se degradar. (…) Toda esta situação transparecia claramente no 2º 

inquérito às condições de habitação realizado com o censo populacional de 

1960 (…)”. 

(Pereira, 1996: 210) 

Com o inquérito de 1960 foi possível conhecer mais amplamente o problema 

habitacional com que se deparavam as populações dos grandes centros, 

onde os bairros de lata e o subaluguer de parte da casa continuavam a 

aumentar. Marcelo Caetano, numa iniciativa de resolução do problema, criou 

um organismo único de forma a reunir toda a intervenção estatal no âmbito 

da habitação social.  

O Fundo de Fomento da Habitação (FFH)72, criado em 1969, recebeu assim 

todas as competências associadas à promoção de habitação estatal 

diretamente relacionada com o Ministério das Obras Públicas (M.O.P.) numa 

primeira fase, e posteriormente em 1972, incluem as promoções habitacionais 

das HE-FCP e outras instituições da previdência, extinguindo as HE-FCP. 

Nuno Teotónio Pereira, que se manteve como consultor deste organismo até à 

sua extinção, refere que o contexto político onde se inseriu a Federação dotou 

a mesma de “(…) vícios e insuficiências(…)” (Pereira, 1996: 211) que não 

permitiram uma trajetória regular de acordo com as vontades dos seus 

intervenientes. Por sua vez, Vasco Croft de Moura expõe que o “(…) espírito 

das HE não foi continuado nem completado (…)”(Moura cit. em Tavares, 2003: 

121) referindo que no pós Federação as entidades competentes por estas 

questões  

“(…) raramente referem os aspectos sociológicos do apoio aos moradores de 

diferentes etnias e estratos sociais, E também existe pouco interesse dos 

arquitectos pelo estudo e promoção de formas mais apropriadas, económicas 

e eficazes de construir.”                                       (Moura cit. em Tavares, 2003: 121) 

                                                           
72 Lei nº 49.033 de 28 de maio de 1969. 
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3.2  Nuno Teotónio Pereira 

 

“Do jovem estudante que em 47 se insurgia contra a falta de autenticidade na 

criação arquitectónica ao reconhecido e premiado arquitecto dos nossos dias 

(…) percurso de integridade, coragem, lucidez e empenhamento social e 

cívico que fazem de Nuno Teotónio Pereira uma referência moral indispensável 

na arquitectura e na sociedade portuguesas.” 

(Roseta in Pereira, 1996: XI) 

 

O percurso académico e profissional de Nuno Teotónio Pereira (1922-) 

confundem-se com a própria história de arquitetura portuguesa, pelo seu 

importante intervencionismo nas questões da classe profissional, bem como 

pelo compromisso social com que pautou a sua vida e o levou a travar 

batalhas pela causa. 

Enquanto estudante (entre 1940 e 1943), colaborou no atelier do arquiteto 

Carlos Ramos (1897-1969), e em 1948 estagiou na obra do Bairro de Alvalade 

com o seu colega Costa Martins acompanhando as obras de Miguel 

Jacobetty, ano em que integra os quadros técnicos das HE-FCP.  

A sua produção escrita e crítica, que contribuiu fortemente para a teorização 

da disciplina, começou também, durante o seu percurso académico, com a  

“(…)colaboração com a Técnica: Revista de Engenharia dos Alunos do I.S.T, nº 

138 (Mai. 1943), traduzindo um capítulo de La maison des hommes, de Le 

Corbusier, intitulado em português A arquitectura e a engenharia na 

construção. Aí publicou também, com o colega Manuel Costa Martins, a 

tradução de A Carta de Atenas - a partir do nº 147 (Mai.1944).”  

(Coelho, 2010: 4)  

Em 1948, também com Costa Martins, na tese apresentada no âmbito do 1º 

Congresso Nacional de Arquitetura, expõe o problema habitacional propondo 

um “(…) reajustamento social (..)” (Pereira e Martins in Tostões, coord., 2008: 

243) visando dessa forma “(…) contribuir para que seja grandemente 

aumentado o alcance social (…)”(Pereira e Martins in Tostões, coord., 2008: 
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243). Estas precoces incursões demostravam um jovem interessado, culto e 

atento ao panorama nacional e internacional. 

O Congresso de 1948, onde a discussão do Problema Português de Habitação 

ganhou enorme dimensão, afirmou o Movimento Moderno em Portugal 

buscando nas suas premissas a solução ao deficit habitacional gerado no pós 

Segunda Guerra Mundial numa conjuntura de combate ao modelo imposto 

pelo Estado Novo.  

A moderna consciência social, a procura pela resolução do problema das 

populações mal alojadas, motivaram Nuno Teotónio Pereira numa constante 

procura pela resolução da causa habitacional onde a Carta de Atenas e os 

ideários modernistas da luta pelo colectivo, caracterizavam-se como respostas 

viáveis. Assim, as soluções racionalistas de caráter funcional onde o conceito 

de habitação mínima ganhava força, foram amplamente utilizadas por este 

arquiteto na sua vasta obra, principalmente nos programas de habitação de 

âmbito económico onde teve um papel fundamental durante as HE-FCP. 

Contudo, a carga anti-histórica que este movimento propunha não foi seguida 

por Nuno Teotónio Pereira, ator desse Congresso, que procurava na 

contextualização as bases para “(…) uma arquitectura humanizada, feita sem 

retórica artificiosa.” (Tostões, coord., 2004: 21) Como o próprio refere “(…) 

sempre fui bastante avesso às teorias e relativamente alheio às escolas, 

tendências e linguagens que se manifestam na arquitectura.” (Pereira in 

Tostões, coord., 2004: 46) A dimensão social, as vivências geradas pela 

habitação e pelo espaço envolvente, o enquadramento sócio-territorial era o 

que motivava a experimentação livre de preconceitos que caracterizou o seu 

percurso tomando “(…) por dentro o lugar da experiência moderna e não 

apenas pela superfície como tantas vezes acontece.” (Figueira, 2004: 7) 

A procura por uma “(…) contextualização, de relação com a envolvente 

física, quer se trate de um amplo território quer de um troço de cidade” 

(Tostões, coord., 2004: 21) precedeu o Inquérito à Arquitetura Regional 

Portuguesa. A busca pela realidade, quer nos espaços propostos ou nos 

métodos construtivos, usos de materiais e por fim a simbiose entre o 
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modernismo e a tradição, foram motores de uma apurada experimentação, 

que marcou, num momento posterior, o seu atelier da Rua da Alegria. 

 “Na transição dos finais do curso para o simultâneo início da prática 

projectual, (…) surgiam as primeiras encomentas, do Alentejo e da Beira Baixa, 

bem antes do histórico «Inquérito», deslumbrando-me com a arquitectura 

vernácula e com a sabedoria do povo, no quadro de uma miséria ancestral 

que tardava em ser superada.”  

(Pereira in Tostões, coord., 2004: 43-44) 

Foi nesta miscelânea de vetores, que se formou a identidade enquanto 

arquiteto de Nuno Teotónio Pereira, ou como refere o autor, “(…) o retrato de 

um certo entendimento do arquitecto como alguém capaz de manusear e 

congregar informação díspar no sentido de uma síntese redentora.” (Figueira, 

2004: 7) 

Estavam assim implantadas as premissas para um percurso onde a sua visão 

crítica, o pensamento livre mas consciencioso assente na permanente busca 

por soluções que fundamentassem uma melhor qualidade projetual. Nuno 

Teotónio Pereira referiu que não está nas mãos da nossa classe “(…)a 

harmonia das famílias ou a felicidade dos homens. Mas pode estar nelas, se 

forem descuidadas, inábeis ou menos corajosas, grandes somas, aterradoras 

somas de infelicidade e sofrimento”. (1996: 37) 
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3.3  Caso de Estudo: Bairro de Santa Marta (1955-1962)  

 

A expansão do centro urbano de Barcelos a nascente, motivada pela 

abertura da linha férrea do Minho (1987), gerou um novo polo dinamizador da 

cidade. Como já referenciamos, foi nessa nova área urbana que se instalaram 

importantes naves fabris gerando um novo paradigma social e económico 

nesta localidade (Figura 83).  

A evolução da industrialização que se verificou ao longo da primeira metade 

do século XX, na cidade de Barcelos, e consequente migração de população 

das áreas rurais para o centro urbano, em busca de melhores condições de 

vida, colocou em evidência a questão do alojamento para as classes 

operárias, como já tínhamos referenciado no segundo capítulo.  

 

 

 

 

 

         Fig. 83_ Imagem aérea da envolvente do Bairro de Santa Marta, Arcozelo, Barcelos. 
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Neste contexto, surgiu o Extrato do Anteplano de Urbanização (Figura 84) que 

previa a implantação de uma área habitacional neste extremo da cidade, 

como podemos ver pela planta, de forma a resolver os problemas que se 

faziam sentir pela falta de alojamento. Foi neste sentido que a Câmara 

Municipal,  

“(…) deliberou proceder à abertura duma artéria de ligação entre a Rua de 

Santa Marta (Estrada Nacional) e o Campo de Futebol (Avenida Doutor Sidónio 

Pais), no intuito de facilitar a construção de prédios que venham a atenuar o 

grave problema habitacional da cidade (…)”73.  

As famílias de baixos recursos financeiros enfrentaram os problemas gerados 

pelo deficit habitacional que os obrigava a aceitarem alojamentos pouco 

condignos74 pois os seus salários não comportavam a especulação imobiliária  

                                                           
73 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 4 de Julho de 1956 onde vem referida a 

abertura da Travessa de Santa Marta.  
74 De acordo com o testemunho do Sr. Alfredo Santos, habitante primitivo do Bairro de Santa Marta. 

Fig. 84_ Extrato do Anteplano de Urbanização, Zona do Cemitério e Estação de Caminhos-de-Ferro, Arq. 

Maria José Moreira da Silva e Arq. David Moreira da Silva. 

Este Plano de Urbanização não foi totalmente executado, surgindo à volta do Estádio Adelino Ribeiro Novo 

mais unidades fabris. 
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gerada pela escassez de habitação. Como refere em ata da Câmara,  

“(…) nesta cidade, e à semelhança do que se verifica com todos os meios 

urbanos onde o ritmo de construção não tem acompanhado o aumento 

progressivo da população, se luta com grande falta de habitação de todos os 

tipos e muito principalmente para trabalhadores cujo vencimento não permite 

acompanhar a alta dos aluguéis provocada pela falta de habitações (…)”75. 

Nesse mesmo ano as HE-FCP comunicam à Câmara Municipal de Barcelos 

que haviam recebido uma exposição da  Secção de Barcelos do Sindicato 

Nacional dos Caixeiros do distrito de Braga onde o mesmo expôs “(…) a difícil 

situação habitacional dessa cidade, nomeadamente no respeitante aos 

sócios do referido Sindicato.”76 

É neste contexto que se iniciam negociações entre a Câmara Municipal e as 

HE-FCP com vista à edificação de um agrupamento de Casas de Renda 

Económica (CRE) na cidade de Barcelos. Como já referimos anteriormente, a 

lei nº 2007 de 7 de Maio de 1945, que outorgava este regime, previa as 

competências de cada entidade, como poderemos constatar pelas trocas de 

correspondência que se encontram no processo.  

De acordo com as mesmas, a 6 de Março de 1956, solicitaram à Câmara 

Municipal “(…) o fornecimento dos elementos seguintes: 

 -Existência de terrenos disponíveis para o efeito; 

 -Suas condições de cedência.”77 

A Câmara Municipal responde a este ofício a 22 de Março pedindo 

informações sobre “(…) a área julgada indispensável a esse núcleo e se é 

possível a disseminação de bloco pela zona da cidade, de harmonia com o 

tipo e habitações previstas”78, conforme estipulado no plano de Urbanização 

da zona do Cemitério. Em resposta as HE-FCP informam:  

                                                           
75 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Barcelos de 13 de Fevereiro de 1957 onde refere, em 

resposta a um ofício envido pelas Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência, os 

problemas desencadeados pela falta de habitação na mesma cidade.  
76 Correspondência datada de 6 de Março de 1956 incluída no Processo 10 – D, Bairro de Santa Marta. 
77 Ibidem.  
78 Correspondência datada de 22 de Março de 1956 incluída no Processo 10 – D, Bairro de Santa Marta. 
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“(…) que brevemente se deslocará a essa cidade um Técnico Económico, de 

forma a estudar «in loco» as possibilidades de edificação dum núcleo de casas 

de renda económica, nomeadamente quanto às necessidades habitacionais 

e aos terrenos disponíveis  e aproveitáveis para o efeito.”79 

A 12 de Julho de 1956 as HE-FCP enviam as conclusões dos estudos 

preliminares. Fica definido a “(…)construção de:  

 -10 fogos do tipo II para as rendas de 200$00/220$00 

 -10 fogos do tipo III para as rendas de 240$00/260$00(…)”80. 

No mesmo ofício é referido  

“(…) que os terrenos que convinham para esta iniciativa eram os terrenos, junto 

à estação, marginando a rua de Stª Marta ou os terrenos junto à avenida Paulo 

Felisberto, em frente à casa de saúde S. João de Deus.”81    

Neste ofício é também enviado um esboço (Figura 85) de Nuno Teotónio 

Pereira, que “(…) duma maneira geral, foi elaborado por esta Federação para 

este tipo de casas(…)82.  

 

 

 

 

                                                           
79 Correspondência datada de 6 de Abril de 1956 incluída no Processo 10 – D, Bairro de Santa Marta. 
80 Correspondência datada de 12 de Julho de 1956 incluída no Processo 10 – D, Bairro de Santa Marta. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 

Fig. 85_ Estudo tipológico, Arq. Nuno Teotónio Pereira, local não definido, 1955. 
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Esta organização tipológica é visível em outros projetos do atelier de Nuno 

Teotónio Pereira, nomeadamente para o projeto da Casas de Renda 

Económica em Trancoso (1958) (Figura 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86_ Planta e Corte do Conjunto de CRE, Arq. Nuno Teotónio Pereira, Trancoso, 1958. 
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3.3.1  1ª Proposta 

 

No seguimento do primeiro esboço das tipologias a adotar, apresentado por 

Nuno Teotónio Pereira, surge a primeira proposta efetiva para este 

agrupamento de CRE (Figura 87), na busca pela resolução do problema de 

habitação da Secção de Barcelos do Sindicato Nacional dos Caixeiros do 

Distrito de Braga. Esta proposta do arquiteto, que embora não datado, e que 

julgamos ser anterior à sua primeira visita ao terreno, propõe um bloco linear 

de habitação coletiva, de dois pisos, orientado no sentido Este-Oeste alinhado 

com a rua de Santa Marta e comunicando apenas com esta83. Não se verifica 

assim, qualquer acesso automóvel à cota de implantação do agrupamento, 

talvez por o Plano de Urbanização da Zona do Cemitério enviado pela 

Câmara Municipal de Barcelos para as HE-FCP, não contemplar mais nenhum 

acesso ao terreno, que não o pedonal. 

No entanto, surge posteriormente a mesma proposta de implantação de Nuno  

                                                           
83 Esta implantação poderá estar dependente do Plano de Urbanização enviado pela Câmara Municipal 

para as HE-FCP. 

Fig. 87_ !ª Proposta de Nuno Teotónio Pereira para o Bairro de Santa Marta, Barcelos, não datada. 
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Teotónio Pereira, numa base diferente fornecida pela Câmara Municipal 

(Figura 88). No novo Plano do Cemitério, já se vislumbra uma possibilidade de 

acesso ao terreno, através de um eixo central, embora ainda pedonal.  

Esta proposta surge como uma afirmação do racionalismo, alinhando-se ao 

movimento moderno internacional. Um exemplo paradigmático do seu 

caráter moderno está refletido no bloco rígido e na adoção da galeria de 

distribuição (Figura 89 e 90). 

Fig. 89, 90_ Propostas das plantas de rés-do-chão e andar com acesso através de galeria, respetivamente, 

Arq. Nuno Teotónio Pereira, não datadas. 

 

 

Fig. 88_ !ª Proposta sobre nova planta de Implantação. 
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A galeria84 transmitia o ideário modernista da “máquina de habitar” criando 

uma nova relação entre a célula doméstica e o espaço exterior, sendo por 

vezes um prolongamento deste, tal como aplica no projeto para um conjunto 

de habitação cooperativa para a Associação dos Inquilinos Lisbonenses 

(A.I.L.), em 1957 (Figura 91).  

Se num plano económico a galeria se configurou como uma solução 

interessante, pois reduzia os custos da obra sem prejudicar a função primária a 

que se destinava, era na sua condição simbólica enquanto elemento 

influenciador de socialização que ganhou força durante os anos de 1950.  

 

 

                                                           
84 Teotónio Pereira em entrevista referiu que“(…)houve um momento de viragem, que foi um colóquio 

organizado pelo Nuno Portas no Sindicato dos Arquitectos, em que foi convidado um sociólogo francês que 

tinha um estudo sobre a vida quotidiana das famílias operárias. Ele veio dizer uma coisa muito importante 

que modificou a nossa maneira de pensar sobre a gestão do convívio: as classes pobres têm os seus amigos 

na vizinhança, porque precisam de se interajudar. Já com as classes médias não acontece isso, as pessoas 

convivem em vários pontos da cidade. E quando as pessoas melhoram as suas condições económicas 

tendem a adoptar também esse tipo de convivência. A nossa expectativa ao fazer casas para pobres 

devia ser esperar que eles um dia pudessem superar essa condição. E nós estávamos a enfatizar muito esse 

espaço de convivência, de vizinhança. No fundo estávamos a fixá-los à sua condição de pobres. Hoje 

verificamos nos bairros que fizemos há 30 e 40 anos com essas galerias, com esses grandes patamares, que 

esses são espaços absolutamente isolados, ninguém vai para lá. E há até afirmações de individualismo, 

pessoas que põe cancelas e fecham com marquises.” (Milheiro e Salema, 2004: 4) 

Fig. 91_ Exemplo de galeria no A.I.L., Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Arq. Nuno Teotónio Pereira, Arq. 

Bartolomeu Costa Cabral, Arq. A. Pinto de Freitas,1957. 
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Nuno Teotónio referia que viviam 

“(…) a euforia da galeria. O esquerdo/direito era considerado muito 

individualista; os vizinhos não se conhecem, não se relacionam. A galeria era 

uma bandeira. Todos a comunicar entre si.”  

(Pereira cit. em Tomás, 2007: 12) 

Dessa forma, os arquitetos do segundo pós Guerra Mundial, acreditando no 

poder da arquitetura como elemento de transformação social, adotaram: 

  “(…) muitas vezes essa posição, sobretudo quando enfatizámos a 

importância dos espaços de distribuição, com as galerias de acesso aos fogos. 

Fizemos também aqueles patamares amplos com bancos para as pessoas se 

sentarem (…)”. 

(Milheiro e Salema, 2004: 4) 

Nuno Teotónio Pereira no seu atelier, propõe para os Olivais Norte dois 

diferentes dispositivos de organização de acessos. No caso das torres “Valmor” 

(Figura 92), projetadas em conjunto com Nuno Portas e António Pinto Freitas, 

em 1959, o patamar de acesso aos fogos constituía um importante espaço de 

socialização. No caso das bandas (Figura 93), para o mesmo bairro, 

projetadas com António Pinto Freitas, em 1957, e não havendo a hipótese de 

considerar os amplos patamares por carência de área, os arquitetos propõe 

um “satélite” exterior onde localizam esse espaço de importante alcance 

social. 

 

 

 

 

Fig. 92_ Patamar de acesso, Torres “Valmor”, 

Olivais Norte. 

 

 

Fig. 93_ Espaços exteriores de socialização, Edifícios em 

Banda, Olivais Norte. 
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No caso do Bairro de Santa Marta, o caráter racionalista desta proposta 

também está exposto no desenvolvimento do interior do fogo (Figura 94). A 

célula modular, standard, resultante da investigação das áreas mínimas 

habitacionais expunha-se como um modelo funcional gerando novas relações 

interiores, em que um espaço comum agregador das funções domésticas, 

surge como polo centralizador da casa, enfatizando o papel da mulher na 

vida doméstica. A lógica subjacente a esta nova organização dos dispositivos 

interiores, não sofreu grande alteração relativamente à proposta final.    

É no hiato de tempo, que decorre entre esta primeira proposta e a proposta 

final que se processam importantes acontecimentos que geraram mudanças 

na postura de Nuno Teotónio Pereira, que sempre privilegiou o espírito de 

atelier, promovendo o debate, a pesquisa e procurando novas soluções entre 

os sócios e colaboradores que passaram pela Rua da Alegria. Como refere o 

autor: 

“a lógica de «plataforma giratória» do atelier da Rua da Alegria tem assim uma 

ressonância natural. A obra produzida inscreve a visão de vários arquitectos 

envolvidos, acentuando o carácter partilhado que motiva centralmente 

Teotónio Pereira.”  

 (Figueira, 2004: 7)    

Fig. 94_ Propostas dos fogos do tipo T2 e T3, Arq. Nuno Teotónio Pereira, Bairro de Santa Marta, Barcelos. 
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Nuno Portas refere que esta forma de encarar o projeto buscando “(…) 

encontrar formas de conciliação de pontos de vista diferentes que 

inevitavelmente convergiam em formas saturadas de intenções (…)”(Portas in 

Tostões, coord., 2004: 51) os aproximava mais das suas preocupações iniciais, 

como as pessoas, os modos de vida e os lugares afastando-os dos “(…) 

axiomas e figurinos estéticos que, em nome da funcionalidade e da novidade, 

a vulgata modernista tinha entretanto cristalizado: volumetrias simplistas, para 

ver de fora (…)”. (Portas in Tostões, coord., 2004: 52) 

Nuno Teotónio Pereira refere que foi, aliás com a entrada de Nuno Portas, em 

1957, que se determinaram “(…)decisivamente novos rumos no atelier, na 

continuação embora dos valores que vinham de trás.” (Pereira in Tostões, 

coord., 2004: 46) O mesmo autor referiu que ele era  

“dotado de uma grande e versátil capacidade de trabalho, de uma 

informação de ponta sempre actualizada e de uma facilidade de concepção 

e criação muito ricas, constituiu um esteio fundamental para todo o trabalho 

ulterior.”  

(Pereira in Tostões, coord., 2004: 46) 

No mesmo ano, os dois visitaram, em Itália, realizações enquadradas no 

neorrealismo italiano cometidas no âmbito da congénere INA-Casa85 (Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni), como o Conjunto Habitacional Tiburtino, Roma, 

(1950-1954) (Figura 95), e o Bairro Cesate, Milão (1950-1954) (Figura 96).  

                                                           
85 O Plano INA-Casa, ou Plano Fanfani, que se iniciou com a aprovação do projecto-lei de 28 de Fevereiro 

de 1949, encontra-se no âmbito das políticas do Estado Italiano no sentido de fomentar habitação para 

classes sociais mais desfavorecidas bem como dinamizar o setor da construção diminuindo assim os valores 

do desemprego, no segundo pós Guerra Mundial.  

Fig. 95_ Conjunto Habitacional Tiburtino, Ludovico 

Quaroni, Mario Ridolfi, Roma. 

 

 

Fig. 96_ Bairro Cesate, Franco Albini, Gianni Albricci, 

Enrico Castiglioni, Ignazio Gardella, BBPR, Milão. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_delle_Assicurazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_delle_Assicurazioni
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Os novos bairros, que apareceram no contexto da destruição gerada pela 

segunda Guerra Mundial, principalmente no Norte do país, afastavam-se dos 

modelos rígidos do Movimento Moderno e buscavam soluções com uma 

linguagem acessível e contextualizada, valorizando as questões do lugar e da 

tradição suportadas pelos estudos das ciências humanas.   

Esta preocupação com a contextualização e a humanização, fugindo dos 

modelos formalistas/universalistas, encontrava paralelismo com as 

preocupações demonstradas pela nova geração de arquitetos portugueses 

que culminou na realização do “Inquérito à Arquitectura Regional em 

Portugal” (1955-1960), no qual Nuno Teotónio Pereira foi interveniente na 

equipa da Estremadura, zona 4, com António Pinto Freitas e Francisco Silva 

Dias. 

É neste contexto de mudança que surge a proposta final para o Bairro de 

Santa Marta. Nuno Portas refere:  

“No período que coincidiu com a minha chegada, juntaram-se oportunidades 

extraordinárias em que a experiência vinda de trás e a entrada de alguns mais 

novos criaram um clima de entusiasmo criativo centrado na resposta à crise da 

linguagem modernista, que abria uma grande disponibilidade para 

experimentar novos significantes e, com eles, novas significações, tendo como 

protagonistas (…) o espaço interno e o espaço público, por um lado, e a 

contextualização ou integração «construtiva», e não por oposição, do novo e 

do existente, por outro.”  

(Portas in Tostões, coord., 2004: 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Pinto_Freitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Silva_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Silva_Dias
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3.3.2  Proposta Final 

 

No início do ano de 1958, aparece a segunda proposta (Figura 97 e 98), e final, 

de Nuno Teotónio Pereira para o Bairro de Santa Marta e que demonstra ser 

“reveladora de um esforço de conhecimento da realidade social dos 

destinatários e da procura de uma escala adaptada aos sítios (…)”(Tostões, 

1997: 88) relacionando agora o método funcional com “(…) vectores de 

humanização do espaço, sem ruptura com os contextos regionais tradicionais, 

buscando imagens nas raízes da arquitectura popular.” (Tostões, 1997: 88)                                                     

Alinhado com o neorrealismo, afasta-se do purismo das formas do Estilo 

Internacional, que marcou a primeira proposta, procurando uma revisão dos 

códigos modernistas, em que a imagem devia ser facilmente apreendida 

pelos futuros moradores.  

Este novo posicionamento perante o projeto, por parte do arquiteto, acontece 

também na sequência da sua primeira visita ao terreno, a 7 de Outubro de 

1957, que acreditamos ter sido fator decisivo para a nova relação deste 

conjunto habitacional com a cidade, ficando esta intenção impressa nas 

linhas de força que marcam a nova implantação no terreno. 

 

 

 

 

Fig. 97_ Perspetiva das Casas de Renda Económica, Arq. Nuno Teotónio Pereira, Barcelos, 1958. 
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Fig. 98_ Planta de localização do Bairro de Santa Marta, Arq. Nuno Teotónio Pereira, 1958. 

De acordo com a imagem 97 e 98 o anteprojeto previa a construção de 21 fogos. Nos elementos 

desenhados posteriores já eram previstos apenas 20 fogos tal como foi construído. 
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3.3.2.1  Implantação 

 

“Ensaiando novos esquemas habitacionais que procuravam a contextualização 

no sítio e uma aproximação às tipologias rurais sem perder o sentido de 

contemporaneidade (…)”. 

(Tostões, 2004: 164) 

O conjunto de Casas de Renda Económica implantou-se na última linha 

urbana, a nascente, da cidade de Barcelos (Figura 99). Nos limites físicos do 

terreno que serviu de base a esta operação encontramos a Este a Rua de 

Santa Marta (atualmente Estrada da Estação) e paralelamente a linha de 

caminho-de-ferro, e a Norte, Sul e Oeste confronta-se com outras edificações. 

O terreno está a uma cota mais elevada relativamente à rua com que 

confronta bem como à linha de caminho-de-ferro privilegiando desta forma o 

bairro com uma vista desafogada sobre todo o lado Nascente. A Poente, no 

entanto, podemos constatar que o Plano de Urbanização da Zona do 

Cemitério não teve total aplicação prática acabando por serem fixadas 

naves fabris onde estavam previstas habitações, o que confere uma imagem 

“desqualificada” a toda esta zona habitacional alterando por certo as 

premissas da proposta. 

  
Fig. 99_ Imagem aérea do Bairro de Santa Marta, Arcozelo, Barcelos. 
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O bloco rígido, inicialmente proposto (Figura 87), desintegrou-se 

desenvolvendo-se na nova proposta de uma forma mais orgânica dialogando 

com a paisagem envolvente (Figura 100). Este novo jogo volumétrico em que 

o bloco B, infletiu no sentido Poente, desalinhando-se do bloco A, potenciou 

uma nova relação com o núcleo urbano central. Este conjunto deixou de 

comunicar apenas com a rua de Santa Marta e enfatizou a ligação que já se 

vislumbrava no Plano de Urbanização da Zona do Cemitério, tornando assim, 

a área de implantação um tecido permeável à cidade.  

Esta relação com a envolvente foi muito importante para o Bairro de Santa 

Marta pois o projeto do arquiteto Nuno Teotónio Pereira não previa qualquer 

equipamento de apoio ao mesmo, como acontecia em outros conjuntos 

projetados pelas HE-FCP, nomeadamente no Bairro de Vila Nova de Gaia 

(1957) de João Andresen (1920-1967). Dessa forma, este conjunto estabeleceu 

relações de “unidade de vizinhança” com a cidade usufruindo dos 

equipamentos que esta oferecia. Os percursos originados por esta nova 

composição assumiram uma função prática mas também simbólica no 

sentido de conectarem as habitações de âmbito económico com o restante 

tecido urbano.  

Fig. 100_ Indicação dos blocos sobre planta de arranjos exteriores do Arq. Nuno Teotónio Pereira, Bairro de 

Santa Marta, Barcelos. 

Bloco Azul _ A  I  Bloco Verde_ B 
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Apesar da permeabilidade física que a nova proposta possibilitava, podemos 

afirmar que esta se encontrava condicionada pelas circunstâncias do terreno. 

A localização deste num extremo da cidade, o que por si só não convidava 

ao atravessamento do mesmo (não era um local de passagem), o forte 

declive resultante da diferença de cotas entre o plano de implantação e o 

plano da Estrada da Estação que criava uma barreira visual e física apenas 

vencida através de um jogo de escadas (Figura 101 e 102), as próprias 

características desta via, pois o seu uso é quase exclusivamente automóvel e a 

implantação dos volumes, que se relacionam diretamente com o conjunto 

edificado, criaram um espírito de intimidade que caracterizou e continua a 

caracterizar este conjunto. Desta forma, a relação entre o espaço construído 

e o espaço vazio ganhou uma relação de complementaridade que contribuiu 

para a qualidade habitacional proporcionada pelo Bairro de Santa Marta. O 

bairro não perdeu as ligações necessárias à integração dos seus habitantes 

com a cidade, no entanto, dado o caráter particular do espaço público 

envolvente ganhou novas dinâmicas habitacionais.   

 
Fig. 101, 102_ Escadas de acesso ao Bairro de Santa Marta pela Estrada da Estação. 
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Os espaços exteriores, que foram definidos pela implantação dos dois volumes 

propostos, quase a lembrar as habitações rurais do Minho estudadas no 

Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa (1955-1960), ganharam um caráter 

de extensão da própria habitação sendo usados quase exclusivamente pelos 

moradores e dessa forma tornando-se semipúblicos (Figura 103 e 104).  

Estes espaços intersticiais, entre os volumes e o espaço envolvente, 

desempenham uma função aglutinadora de socialização, o que demonstra a 

ideia de humanização do espaço e a valorização dos fatores psicológicos que 

o neorrealismo defendia, bem como uma aproximação à realidade da 

arquitetura rural/popular. Como referem os moradores, este “pátio” foi o lugar 

de horas de brincadeira entre as crianças, que se sentiam protegidas ali 

enquanto os pais iam trabalhar, bem como numa relação de 

complementaridade da habitação onde os vizinhos se encontravam, vivendo 

assim em comunidade. Com o passar do tempo, este espaço foi perdendo 

essa força e começou a ser usado para suprimir a necessidade de 

estacionamento que se fez sentir com a banalização do automóvel nas 

décadas seguintes.  

 

 

 

Fig. 103, 104_ Espaços exteriores do Bairro de Santa Marta, Barcelos. 
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Os acessos ao fogo estavam diretamente relacionado com o pátio 

potenciando assim a sociabilização entre moradores (Figura 105). O acesso a 

cada habitação era feito de forma independente, um pequeno alpendre no 

rés-do-chão e uma escada no primeiro piso, e funcionavam como um elo 

relacional entre o interior doméstico e o espaço exterior.   

Não sendo ainda o romper da lógica da galeria, proposta anteriormente e 

que viriam apenas a contrariar depois do Colóquio sobre os aspetos sociais na 

conceção do habitat, em 1960, onde Chombart de Lauwe (1913-1998) expôs 

os seus últimos estudos, já referenciados, era uma procura pelo acesso direto, 

numa solução de individualidade embora o balcão ou a “pequena galeria” 

proporcionem momentos geradores de sociabilização.  

Como refere a autora: 

“O acesso às casas de cima recupera o sistema vernacular de acesso por 

escada exterior com balcão, formando um espaço de estar ao ar livre e 

individualizando assim as entradas em cada fogo.”  

(Tostões, coord., 2008: 164) 

Fig. 105_ Relação do pático com os acessos ao interior do fogo, Bairro de Santa Marta, Barcelos. 
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Este esquema distributivo de acesso intensificou também a relação 

interior/exterior que a proposta de Nuno Teotónio Pereira exprimia para o 

lugar. As zonas comuns do interior doméstico relacionam-se diretamente com 

o pátio, através dos patamares de acesso, bem como nas relações visuais 

geradas pelo desenho do conjunto. Estas relações de fluidez entre a 

habitação e o espaço exterior recreativo conferem uma dinâmica própria ao 

conjunto originando um sentimento de pertença e de apropriação do espaço 

por parte dos habitantes em relação à envolvente, anulando a tendência dos 

“espaços de ninguém” produzidos pelos modelos da cidade moderna mais 

puristas (Figura 106 e 107).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106, 107_ Vista sobre a entrada dos fogos nos anos de 1960 e atualmente, respetivamente. 

 

Com a introdução do automóvel no quotidiano o pátio foi perdendo aos poucos a sua função 

aglutinadora de socialização passando a funcionar como parque de estacionamento, causando ruído à 

imagem do Bairro além de constrangimentos entre vizinhos.  
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3.3.2.2  Habitações 

 

“(…) toma como princípios regedores a orientação das casas, a 

independência dos fogos e a distribuição racional do espaço, optando por 

uma solução em banda, de baixa densidade de fogos sobrepostos (…)” 

(Rute Figueiredo in Tostões, coord., 2004: 250) 

 

As habitações propostas, dispostas em bandas, A e B (Figura 100), integram 

vinte fogos, respetivamente, sobrepostos, originando volumes de dois pisos. 

Como já referimos, todos os fogos são independentes entre si estando os seus 

acessos voltados a Nascente numa relação direta com o “pátio”. Estes 

alinhavam-se pelo ideário Modernista onde todos tinham as mesmas 

condições de insolação, vistas e possibilidade de relação com o meio 

envolvente. Este conjunto de Casas de Renda Económica previa também 

logradouros privados para todos os moradores. 

As tipologias adotadas para o Bairro de Santa Marta foram o T2, T3 e T4, sendo 

que este último deriva de um aproveitamento de se posicionar no topo da 

banda. Aquando da visita do Técnico Económico as HE-FCP estipularam dez 

T2 e dez T3, como referimos anteriormente, derivando na proposta final para 

seis T2, doze T3 e dois T4 (Figura 108 e 109). 

 

 

Fig. 108_ Plantas propostas T4 e T3, Arq. Nuno 

Teotónio Pereira, Bairro de Santa Marta.  

 

 

Fig. 109_ Plantas propostas T2, Arq. Nuno Teotónio 

Pereira, Bairro de Santa Marta. 
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A disposição dos fogos em banda remete-nos para os ideários do Movimento 

Moderno que buscavam soluções racionalistas para promover uma resolução 

ao problema de habitação que se fazia sentir. Como expõe Nuno Portas 

referindo-se ao atelier da Rua da Alegria, “(…) não prescindíamos do método 

dito «funcional» (sempre presente na pedagogia de NTP) (…)” (Tostões, coord., 

2004, 52) associado aos modelos que chegavam da Europa, mas que com o 

Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa (1955-1960), os arquitetos 

demonstraram que a arquitetura popular em Portugal emergia de uma 

racionalidade estrutural. 

A propósito da habitação em banda o arquiteto refere que  

“(…) o modelo a que nos opúnhamos eram as casas económicas (…). No 

fundo são umas aldeias metidas na cidade. Opúnhamos a isso a construção 

colectiva, edifícios plurifamiliares. Eram blocos que começaram por ter formas 

alongadas, depois tiveram forma de torre. Isso permitia economias e a criação 

de laços de vizinhança.” 

(Milheiro e Salema, 2004: 5-6) 

Os fogos seguem uma estrutura modular, que se repete ao longo da banda, 

no entanto distanciam-se das formas puristas buscando antes elementos de 

relação entre o interior doméstico e a envolvente. Como já referimos, a 

proposta final para o Bairro de Santa Marta surgiu enquadrada no período de 

mudança por que Nuno Teotónio Pereira passou. 

“(…) entre 1957 e 1958, o atelier (…) apresenta a mesma preocupação 

relativamente à renovação da linguagem moderna através da contaminação 

da arquitectura pelo lugar, pela construção e pelos materiais, mas sobretudo 

por uma maior atenção à complexidade do programa enquanto organização 

espacial e proposta de vida. A casa tem um propósito de vida.” 

(Ramos, 2010: 285) 

O estudo da habitação mínima, os modelos standard associados à fabricação 

em série como forma de otimizar a relação custo/qualidade habitacional 

expunha-se como uma formalização do ideário modernista que Nuno Teotónio 

Pereira continuava a seguir introduzindo elementos de significação que 

relacionavam o utente ao conjunto habitacional.    
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Com a renovação do espaço doméstico ocorrido com o movimento moderno 

que proveio de mudanças sociais e culturais,  

“O conceito de família, é substituído pelo de grupo doméstico, pela 

importância da relação do espaço com o utente, pela forma como se estuda 

o programa de forma participativa por parte dos moradores, pelo papel da 

mulher na vida doméstica e, pela aparente simplificação do programa do 

habitar.”  

(Tavares, 2010: 13) 

 

Neste sentido, os programas habitacionais foram revistos e o “modelo” burguês 

do século XIX caracterizado pela tripartição do espaço (social, íntimo, 

serviços) derivou para o modelo moderno que se baseava na bipartição do 

espaço (zonas diurnas, zonas noturnas). Estas novas relações espaciais 

associadas ao estudo das áreas mínimas habitacionais, através de 

experiências modernistas, procurando sempre eliminar áreas de desperdício 

habitacional como os corredores, originou novas formas de interação no 

interior doméstico levando a novas formas de habitar. 

Os novos dispositivos domésticos basearam-se nos conceitos de redução, 

concentração e simplificação86 do fogo, fruto de uma experimentação por 

novos modelos habitacionais que respondessem às necessidades dos 

moradores buscando sempre soluções que permitam viabilidade económica 

a grande escala, como é premente em programas de habitação de âmbito 

económico, sem diminuir a qualidade habitacional.  

  

O interior doméstico proposto para o Bairro de Santa Marta seguiu essas 

premissas buscando um  

“(…) espaço de centralidade doméstica, fortemente influenciado por uma 

polivalência de matriz vernacular, [permitindo] eliminar zonas de circulação, 

que neste tipo de habitação com áreas muito pequenas implica uma maior 

disponibilidade da superfície habitável.”     

(Ramos, 2010: 87) 

 

                                                           
86 Esta expressão remete-nos para o capítulo nove da Tese de Doutoramento de Rui Ramos. 
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O programa doméstico propunha um núcleo central unificador87 em que a 

sala e a cozinha se relacionavam diretamente, tornando-se o espaço de 

organização doméstica e familiar. Este espaço comum tornou-se o epicentro 

de toda a experiência habitacional, relacionando não só todos os dispositivos 

do interior doméstico assim como, relacionando este com o pátio exterior. 

O esquema habitacional dividia o interior doméstico em dois momentos, a 

zona diurna, com a sala, cozinha e serviços e a zona noturna com os quartos 

(Figura 110 e 111). Como já referimos, as relações entre estes dispositivos era 

conseguido através do núcleo central, enaltecido pela mesa em mármore, 

assim zonas de circulação que retiram espaço habitável. Sobre esta solução o 

autor refere que pretendiam privilegiar  

“(…) essa cozinha com ligação, a que chamávamos “ a zona diurna”, que 

misturava a zona de trabalho com a zona de estar. Era contra o esquema 

habitual de haver uma entrada com corredor e depois uma série de 

compartimentos estanques. Nós unificávamos os espaços. E depois havia a 

zona de dormir, os quartos.”  

( Milheiro e Salema, 2004: 5) 

 

                                                           
87 O autor refere que “(…) o estudo da organização interna centrada num amplo espaço que é 

simultaneamente entrada, sala e circulação” (Ramos, 2010: 87) conduz a uma forte homogeneização dos 

espaços de habitar. 
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Fig. 110_ Plantas das Tipologias T4 (62m2) e T3 (52m2), Bairro de Santa Marta, Barcelos. 

01_ Sala Comum  I  02_ Cozinha  I  03_ Despensa  I  04_ Lavandaria  I  05_ Instalação Sanitária  I  06_ Quarto 
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Quando visitamos a habitação nº 7A do Sr. Alfredo Santos, habitante primitivo 

do bairro, esta unificação do espaço doméstico ficou bem patente. A 

intimidade provocada pela dimensão do fogo, as relações entre os espaços, o 

sentimento de acolhimento no interior provocado por pormenores, confronta 

com a franca abertura da sala para o exterior através de um vão 

cirurgicamente localizado. O projeto original previa uma mesa em mármore 

fixa no núcleo central (Figura 112) e um tanque na zona da lavandaria 

(Figura113). Nos dias de hoje poucas são as casas que mantêm estes 

Fig. 111_ Plantas das Tipologias T2 (45m2), Bairro de Santa Marta, Barcelos. 

01_ Sala Comum  I  02_ Cozinha  I  03_ Despensa  I  04_ Lavandaria  I  05_ Instalação Sanitária  I  06_ Quarto 
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Fig. 112_ Grande abertura de vãos no 

núcleo central do fogo. 

 

 

Fig. 113_ Lavandaria do fogo 7A com tanque primitivo. 
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elementos. 

Também as relações entre o interior e o exterior foram contidas ou 

potenciadas pelo desenho do fogo como pelo tratamento a alguns elementos 

como os vãos.  

Este dispositivo moderno, que era largamente repetido em várias projetos das 

HE-FCP, relaciona-se diretamente com as orientações do fogo. A zona diurna, 

que combina a sala comum, a cozinha e o espaço de tratamento de roupas 

está voltada a Nascente relacionando-se diretamente com o “pátio”. A zona 

noturna que congrega os quartos está virada a Poente relacionando-se com 

os logradouros privativos (Figura 114 e 115).   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 114_ Relação do fogo com os 

logradouros. 

 

 

Fig. 115_ Vista sobre um logradouro privativo.  
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3.3.2.3  Fachadas 

 

 As fachadas do Bairro de Santa Marta resultam da relação entre a tradição e 

o funcionalismo do Movimento Moderno (Figura 116). Esta simbiose foi 

importante para o resultado final pois se a imagem exterior enquadra-se com 

os valores neorrealistas numa busca por uma linguagem acessível aos 

moradores, através de uma identificação quase primária e empírica com todo 

o conjunto, a sua estrutura assentou numa base modular em que os fogos são 

repetidos continuamente, numa ideia de desenho base standard onde 

assentavam os ideários modernistas que caracterizavam os modelos 

habitacionais de âmbito económico. A sua imagem sóbria, pesada e forte, 

relacionando-se com a arquitetura popular característica do Minho, ganhou 

novas dinâmicas com as quebras geradas no volume, provocadas pelos 

elementos que o compõem, como as escadas, as saliências, os vãos e as 

chaminés. Nuno Teotónio Pereira concebeu dois volumes com um forte 

caráter de conjunto onde os acessos verticais ao segundo piso bem como as 

quebras provocadas pelas saliências nos volumes dotaram este conjunto de 

um interessante jogo plástico que proporcionava dinamização às vivências 

sociais, que não seria possibilitada com as galerias da primeira proposta.  

Fig. 116_ Alçado Nascente, Arq. Nuno Teotónio Pereira, Bairro de Santa Marta, Barcelos.  
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Neste conjunto estão expressos valores que o arquiteto defendia quando dizia: 

“(…) sempre fui bastante avesso às teorias e relativamente alheio às escolas, 

tendências e linguagens que se manifestam na arquitectura. O que motiva 

mais é, de fora para dentro, o enquadramento socioterritorial e, no sentido 

inverso, a imaginada vivência dos utentes (…)”.  

(Pereira in Tostões, coord., 2004: 47) 

Como já referimos a relação interior/exterior é provocada pelo desenho do 

fogo, mas esta relação também é ampliada pelo tratamento dado aos 

elementos da fachada. A fachada virada a Nascente aparece como uma 

densa parede que, através de suaves torções, orienta as relações visuais do 

habitante com a envolvente. Na zona da cozinha, lavandaria e instalação 

sanitária apenas são abertos pequenos rasgos para entrada de luz, que fazem 

lembrar as gateiras das casas populares (Figura 117). Esta relação foi ainda 

intensificada pelo uso do tijolo de vidro permitindo apenas a entrada de luz. O 

núcleo central, por sua vez, e dada a sua característica de gerador de 

vivências sociais, projeta-se para o exterior. A fachada rasga-se e busca 

relações visuais com o espaço comum e a paisagem a Nascente (Figura 118). 

A inflexão que o corpo sofre promove também a proteção do patamar de 

entrada das habitações tornando-se um lugar abrigado das Nortadas. A 

fachada orientada a poente (Figura 119) mantém a mesma lógica de métrica 

proporcionada pelas torções impressas no volume. 

 Fig. 117_ Pequeno rasgo, 

“gateiras”. 

 

 

Fig. 119_ Vãos dos quartos. 

 

 

Fig. 118_ Grande abertura de vãos 

do núcleo central do fogo. 
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O plano das fachadas fica enquadrado pelo embasamento e pelo telhado. 

Estes dois elementos sustentam visualmente a unidade do volume. As escadas 

e a chaminé que também marcam visualmente este conjunto pela métrica 

que imprimem, são elementos que conferem expressividade ao conjunto 

(Figura 120).  

Os materiais aplicados seguem o mesmo princípio de ligação com o meio 

envolvente em que se inserem procurando manter os valores de contexto e 

buscando relações de empatia com os utentes. O neorrealismo e a sua 

intensão de aproximação à realidade associado com novas técnicas que a 

época proporcionava propunham novas conjugações resultantes de leituras 

esclarecidas dos modelos das casas populares. 

“Os materiais usados foram os correntes da região, com paredes exteriores em 

perpianho assumido, sem reboco exterior. A cobertura de telha rematava esta 

articulação que conjugava deliberadamente a construção vernácula com as 

modernas tecnologias, (…) sem preconceitos abstratos.”  

(Tostões, coord; 2004,164) 

 

 

 
Fig. 120_ Vista sobre a fachada Nascente do Bairro de Santa Marta, Barcelos. 

A métrica imposta pelas escadas e as chaminés marcam a imagem do Bairro de Santa Marta. 
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O uso da pedra nas paredes exteriores qualificou o conjunto habitacional 

dotando-o de uma imagem sóbria que combinado com outros elementos, 

como as escadas, as chaminés e o telhado, conferem ao conjunto uma 

imagem forte e renovada dos modelos populares. Foi aliás nestes elementos 

que experimentaram uma interpretação dos modelos populares. As usuais 

escadas graníticas da habitação rural deram lugar a elegantes peças 

construídas em betão. As chaminés, também em betão, que pontuam o 

telhado aparecem como peças escultóricas no conjunto. 

Curiosamente em Vila Nova de Famalicão foi construído um grupo de Casas 

de Renda Económica (Figura 121) semelhante ao Bairro de Santa Marta. A 

grande diferença entre os dois conjuntos foi marcada pelos acabamentos 

exteriores, tendo sido este rebocado em alguns planos o que o afastou dos 

princípios da contextualização. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 121_ Vista sobre o agrupamento de Casas de Renda Económica de Vila Nova de Famalicão. 
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3.4  Breve Síntese  

 

No pós segunda Guerra Mundial surge um novo Decreto-lei que possibilita a 

entrada em cena das Habitações Económicas – Federação de Caixas de 

Previdência (HE-FCP) com o objetivo de investir os capitais da Previdência, que 

provinham dos descontos salariais dos trabalhadores, em Casas Económicas e 

Casas de Renda Económica.  

As iniciativas anteriores que se demonstraram insuficientes e desajustadas ao 

excluírem uma grande camada da população, deram lugar a medidas de 

cariz mais pragmáticas, no sentido de responderem de forma mais racional ao 

problema de habitação. Com o final de segunda Guerra consequente 

aumento habitacional o Estado Novo adaptou-se às novas circunstâncias 

cedendo na política habitacional seguida anteriormente, formalizada no 

ideário da “casa portuguesa” permitindo o bloco habitacional. 

As HE-FCP, que surgiram imbuídas no espírito que caracterizou o 1º Congresso 

Nacional de Arquitetura em 1948, e estando os seus atores alinhados por uma 

revisão ao denominado Movimento Moderno, aproveitaram a nova legislação 

e introduziram novos modelos habitacionais. A lei nº 2 007, Casas de Renda 

Económica, programa pelo qual as HE-FCP ficaram responsáveis, admite 

importantes inovações no campo habitacional como a possibilidade do 

arrendamento e a construção em altura, até quatro pisos. 

As HE-FCP tiveram como suporte programático da sua vasta intervenção pelo 

território nacional ao longo de 26 anos dois regimes: as Casas de Renda 

Económica e as Casas Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimos.   

As Casas de Renda Económica marcaram a primeira fase deste organismo e 

tornaram-se um importante regime de promoção habitacional concretizando 

por todo o território nacional e em diferentes escalas, como o pequeno 

agrupamento rural ou o grande conjunto urbano, uma política habitacional 

sem precedentes onde o estudo do conjunto ultrapassou a questão 

quantitativa procurando novos modelos habitacionais contextualizados. 
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As Casas Construídas ou Adquiridas Através de Empréstimos apareceram 

numa fase de maior dinamismo das HE-FCP obrigando à restruturação do 

organismo que passou a apoiar a iniciativa privada através de uma inovadora 

rede de arquitetos regionais. Esta nova fase ficou marcada pelo contacto 

direto com as populações o que suscitou um estudo aprofundado sobre os 

seus modos de habitar. 

Contudo, o problema habitacional não parou de aumentar tendo em 1969 

sido criado o Fundo de Fomento da Habitação e nesse seguimento, em 1972, 

as HE-FCP foram extinguidas. 

Nuno Teotónio Pereira que esteve ao serviço das HE-FCP durante 25 anos foi 

um importante ator deste organismo, não só pelo fator temporal mas 

essencialmente pela sua visão por uma habitação de âmbito económico mais 

humanizada. Jovem atento e interventivo Nuno Teotónio demostrou desde 

cedo as suas preocupações sociais e aliou-se ao Movimento Moderno nas 

suas premissas por uma habitação para todos. Contudo afastou-se 

formalmente do mesmo numa procura por soluções de contextualização e 

ligação do habitante com a envolvente.   

Este processo evolutivo em busca de melhores soluções para a resolução dos 

problemas de habitação de âmbito económico ficou bem patente no 

deslindar do processo do nosso caso de estudo, o Bairro de Santa Marta (1955-

1962).  

Promovido pelas HE-FCP e da autoria de Nuno Teotónio Pereira, enquanto 

arquiteto liberal, este conjunto de Casas de Renda Económica para 

associados do Sindicato Nacional dos Caixeiros do Distrito de Braga, Secção 

de Barcelos estava enquadrado num pequeno agrupamento rural. Este 

processo, que começou em 1956 com as trocas de correspondência entre as 

HE-FCP e a Câmara Municipal de Barcelos (CMB) das quais constam um 

estudo tipológico datado de 1955, centrou-se em dois momentos.  

A primeira proposta, datada em 1957, propunha um bloco rígido de dois pisos 

com uma lógica de distribuição em galeria, numa formalização associada ao 

Movimento Moderno Internacional. 
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Num segundo momento, e consequência de vários fatores como a viagem a 

Itália para verem as obras da INA-Casa com Nuno Portas e a entrada deste no 

atelier da Rua da Alegria, surgiu uma nova proposta que se alinhava pela 

revisão do Movimento Moderno numa procura pela contextualização e 

soluções geradoras de convivências sociais.  
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Conclusão 

 

Na presente dissertação foi proposta uma reflexão sobre o Bairro de Santa 

Marta, projetado por Nuno Teotónio Pereira na década de 1950, no âmbito 

das Habitações Económicas-Federação de Caixas de Previdência. Esta 

premissa conduziu toda a investigação por forma à sua contextualização 

numa procura por leituras fundamentadas. 

Nesse sentido dividimos o trabalho em três capítulos:  

O Contexto Cultural e Político da Habitação de Âmbito Económico em Portugal 

nos Anos de 1950;  

Barcelos e a Habitação de Âmbito Económico nos Anos de 1950;  

Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência. Caso de 

estudo: Bairro de Santa Marta. 

 

O panorama arquitetónico português, balizado nos anos de 1950, foi profícuo 

em atitudes geradoras de mudança. No contexto do pós segunda Guerra 

Mundial as transformações culturais, sociais e políticas incorporaram o 

pensamento de uma época e afirmaram os valores do modernismo no 

território português. Uma nova geração de arquitetos, conscientes do seu 

papel na sociedade, insurgiram-se contra o Estado Novo e adotaram a Carta 

de Atenas e o Movimento Moderno numa clara oposição à arquitetura de 

feições nacionalistas. Esta época de grande efervescência gerou movimentos 

associativos como o ICAT e a ODAM, importantes divulgadores dos valores 

modernos, que teriam no 1º Congresso Nacional de Arquitetura, em 1948, o seu 

ponto alto. O importante tema em debate, Problema Português de Habitação 

evidenciou a enorme carência habitacional que se fazia sentir e marcou o 

início de uma busca por soluções mais racionais e fundamentadas na 

abordagem da habitação de âmbito económico.  

O Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa (1955-1960) surgiu como um 

importante momento no panorama da arquitetura portuguesa do século XX, 
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motivando e fundamentando novas aproximações à arquitetura popular 

propondo uma terceira via onde ensaiavam uma integração de racionalismo 

e tradição na procura de soluções humanizadas.  

Podemos concluir que esta nova geração, conforme exposto no capítulo 1, 

mais consciente e informada, opôs-se aos modelos impostos, quer nacionais 

ou internacionais, procurando uma linguagem própria que articulasse a 

complexidade dos problemas dispostos sem um afastamento aos modos de 

vida de todo um território. 

O problema habitacional, vinculado no 1º Congresso, originou problemas de 

âmbito social obrigando o Regime a seguir uma via mais pragmática. As 

Casas Económicas, programa que formalizava o discurso ideológico do Estado 

Novo, que simbolicamente promovia a casa unifamiliar como reduto de 

segurança da família, deixaram de ser uma solução viável na premente 

questão da habitação para famílias carenciadas. Nesse sentido surgiram os 

programas das Casas de Renda Limitada, Casas Para Famílias Pobres, e Casas 

de Renda Económica, tendo sido este último o que mais contribuiu para a 

resolução do problema habitacional de âmbito económico. 

É pertinente afirmar que uma nova camada populacional, que estava 

arredada do regime das Casas Económicas, viu possibilitada a sua entrada no 

mercado habitacional de âmbito económico devido a importantes inovações 

introduzidas pela Lei 2 007, Casas de Renda Económica, cujo âmbito consistia 

no inovador modelo de arrendamento e na possibilidade de uso dos capitais 

da Previdência, originando uma nova dinâmica que viria a marcar os anos de 

1950, numa procura pelo uso coletivo, com a entrada em cena das 

Habitações Económicas – Federação de Caixas de Previdência (HE-FCP), em 

1946.  

Revisitado o contexto nacional, após uma abordagem dos valores culturais, 

sociais e políticos inseridos no plano da habitação de âmbito económico, foi 

importante verificarmos a implementação dos mesmos contextualizados numa 

cidade rural como Barcelos ao longo do capítulo 2. 
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Com o desenvolvimento industrial decorrido na primeira metade do século XX, 

surgiu a necessidade de uma expansão urbana como forma de responder às 

necessidades dos ideários modernos à escala da cidade em estudo bem 

como ao problema habitacional que se fazia sentir. O Anteplano de 

Urbanização (1951), reformulado e mais tarde apresentado como Esboceto 

Geral de Urbanização (1963), propunha um desenho mais racionalista 

abordando as premissas da Carta de Atenas numa procura por novos 

modelos em antítese à massa compacta existente. Contudo estes estudos não 

tiveram aplicação prática mas foram muito importantes para a elaboração 

dos Anteplanos de Urbanização, essenciais para a promoção habitacional de 

âmbito económico.  

Os bairros que surgiram em Barcelos, no âmbito do nosso campo de estudo, 

permitiram uma leitura do panorama arquitetónico nacional inserido num 

território descentralizado dos grandes centros urbanos. Enquadrados em 

promoções públicas ou privadas, alguns deles apresentaram-se ainda 

vinculados ao modelo da “casa portuguesa” formalizado em bairros de casas 

unifamiliares com quintal. Num momento seguinte apareceram novas 

iniciativas que já propunham a introdução dos valores modernos num 

contexto rural, entre as quais dois conjuntos construídos com empréstimos das 

HE-FCP, organismo que abordamos ao longo do capítulo 3.  

As HE-FCP surgiram no contexto cultural, político e social que sucedeu o 

segundo pós Guerra no espírito que caracterizou o 1º Congresso com o 

objetivo de investir os seus capitais na resolução do problema de habitação. 

Dessa forma, promoveram enormes realizações ao longo de todo o território, 

utilizando a habitação de âmbito económico como objeto de 

experimentação na procura por novos modelos habitacionais. 

O sucesso deste organismo proveio de variados fatores como a entrada em 

vigor da Lei nº 2 007, que previa o uso dos capitais resultantes dos descontos 

salariais dos trabalhadores, bem como a possibilidade de arrendamento e 

construção em altura até quatro pisos.  
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Importa referir que estas novas possibilidades revelaram grande importância 

para o sucesso deste organismo possibilitando uma fase de grande 

dinamismo. O Estado que entretanto já tinha esgotado os seus próprios 

recursos na procura de uma resolução para o problema habitacional de 

âmbito económico, cedeu no seu conceito ideológico habitacional e 

permitindo uma resolução mais pragmática, o bloco habitacional.   

As suas bases programáticas onde assentou o percurso das HE-FCP durante 26 

anos foram os regimes: Casas de Renda Económica e Casas Construídas ou 

Adquiridas Através de Empréstimos. 

Numa primeira fase, com as Casas de Renda Económica, o organismo 

demonstrou grande dinamismo com uma promoção habitacional impar ao 

longo de todo território. A busca por novos modelos habitacionais como 

resposta à diversidade de problemas colocados, desde o pequeno 

agrupamento rural ao grande conjunto urbano, marcaram o posicionamento 

das HE-FCP perante a habitação de âmbito económico. Numa fase seguinte 

esta procura, com as Casas Construídas ou Adquiridas Através de 

Empréstimos, esta contextualização aprofundou-se quando o organismo 

passou a apoiar a iniciativa privada através de uma rede de arquitetos 

regionais. Esta fase de enorme dinamismo, proporcionou um importante 

estudo sobre os modos de habitar de várias camadas da população.  

Nuno Teotónio Pereira, relevante ator deste organismo, bem como do 

panorama arquitetónico português, foi um importante ativista pelas questões 

do social, tendo desenvolvido um papel de grande importância na 

qualificação da habitação de âmbito económico.  

O agrupamento de Casas de Renda Económica, Bairro de Santa Marta, em 

Barcelos, foi um importante objeto de estudo de habitação de âmbito 

económico qualificado e contextualizado aos valores do lugar sem nunca 

esquecer as premissas racionalistas, como a célula modular e standard, que o 

Movimento Moderno veiculava. A leitura que o processo do bairro nos permitiu 

realizar demonstra uma importante postura consciente, interessada e 

culturalmente enquadrada do arquiteto perante as pessoas e o lugar. Mais 
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que uma afirmação dos modelos vigentes ficou impresso a atitude 

experimentalista e sempre em busca de soluções mais contextualizadas que 

Nuno Teotónio Pereira defendia por uma habitação mais humanizada. 

Assim concluímos que o objeto de estudo, Bairro de Santa Marta, afigura-se 

como um exemplo paradigmático no contexto das habitações de âmbito 

económico em Portugal. A sua fundamentação teórica e formalização, 

contextualizadas política e socialmente, fazem-nos entender os valores de 

uma época e no entanto afigurar-se como um exemplo atual.  

Nos dias de hoje, este estudo, além de uma aferição a um importante 

momento na arquitetura do século XX impõe-se não como uma busca de uma 

fórmula de sucesso a aplicar nas questões levantadas nos dias de hoje no 

problema da habitação de âmbito económico mas antes uma plataforma de 

análise de um caso exemplar que nos pode ajudar a abrir caminhos para 

novas interpretações no contexto atual, conforme os casos que sustentam, 

atrás, esta afirmação. 
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