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perto do ancoradouro o posto de observação 

donde se avistam as sombras: 

são muitos os paraísos deixados ao 

abandono 

solenes como tampas de sarcófagos 

egípcios 

esses pedaços rasgados da paisagem 

que provavelmente julgamos perdidos 

com seus olhos cintilantes 

fixos nos nossos 

vigiam-nos com compaixão.” 

 
Tolentino Mendonça, José (2017) – Teoria da Fronteira, Terra 
devastada, p. 36. 

  



 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do sec. XXI 

 

Paulo Jorge Mendes Pereira 

 

O desenvolvimento e crescimento da zona de Marvila, localizada em Lisboa, serve de 

premissa para a investigação proposta para esta dissertação. Com uma leitura no tempo 

e no espaço vamos perceber como esta freguesia foi crescendo ao longo dos anos, em 

particular no aspeto urbano, especificamente a habitação e ao nível social. 

Com esta investigação pretende-se conhecer e aprofundar a evolução da casa e seu 

contexto social enquanto princípios urbanísticos. O estudo vai aventurar-se a partir da 

presença das fábricas e da sua influência no desenho urbano da freguesia. 

Estes vão ser os requisitos para a estrutura critica da atual situação da freguesia de 

Marvila e de como, a casa no contexto influência o dia a dia dos seus habitantes. 

 

Palavras-chave: Casa, Fábrica, Marvila, Território, Tempo, Sociedade, Lugar, Pertença 

 
 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Marvila: Reading in time and space: new inhabitants of the century XXI 

 

Paulo Jorge Mendes Pereira 

 

The development and growth of the Marvila area, located in Lisbon, serves as a premise 

for the research proposed for this dissertation. With a reading in time and space, we will 

understand how this parish has grow over the years, in particular in the urban space, 

specifically housing and at the social level. 

With this investigation, it is intended to know and deepen the evolution of the house and 

its social context as urbanistic principles. The study will venture from the presence of 

factories and their influence on the urban design of the parish. 

These will be the requirements for the critical structure of the current situation in the 

parish of Marvila and how the house in its context influences the daily lives of its in 

habitants. 

Keywords: House, Factory, Marvila, Territory, Time, Society, Place, Belonging 
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Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   23 

1. INTRODUÇÃO 

Marvila, localizada entre o Aeroporto Humberto Delgado e o Rio Tejo, apresenta 

enormes contrastes urbanos. De Avenidas largas a estreitas azinhagas, de pequenas 

hortas a instalações fabris, algumas delas recuperadas, a outras em completa ruína. 

O trabalho que se apresenta foi desenvolvido no intuito de lermos criticamente Marvila 

no que diz respeito à casa, na sua evolução em termos de espaço e características e 

da relação com a envolvente desde a sua origem até ao século XXI. 

No desenvolvimento da investigação, pretende-se ler criticamente o modo como a casa 

pode influenciar a sociedade, no seu quotidiano nomeadamente nas relações entre os 

vários atores. 

Serão estudados vários momentos que foram caraterizando Marvila, no aspeto 

arquitetónico, urbanístico e social apoiando-se a investigação na vivencia concreta do 

autor. Enquanto residente sente um esquecimento das suas raízes históricas na 

ocupação sucessiva deste território. 

Marvila cresce a partir da zona do Poço do Bispo com um conjunto de fábricas enquanto 

localidade industrial. Com uma forte presença fabril, Marvila cresce em torno das 

fábricas que início a construção de Vilas e Pátios, proporcionando aos trabalhadores 

uma habitação. 

Com o objetivo de investigar o desenvolvimento da habitação ao longo dos vários anos 

desde as habitações da época da industrialização em que os Pátios e as vilas eram os 

modos de habitar mais presentes no panorama desta área de Lisboa até à habitação 

social quer pública quer privada. 

Com as fábricas e armazéns a desparecerem ao longo dos tempos esta zona foi 

perdendo a imagem fabril proliferando os bairros clandestinos e uma habitação com 

poucas condições.  

Partimos para esta investigação, apresentando uma leitura da industrialização inglesa, 

a sociedade que representou a classe trabalhadora que lhe deu corpo nomeadamente, 

referindo as condições da sua habitação e do seu modo de trabalhar. 
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À época, apesar da distância física as influências inglesas ao nível da industrialização 

e da habitação são notórias as influências na realidade portuguesa.  

Num segundo capítulo abordamos a questão da habitação da classe operária em 

Lisboa. Tentamos compreender o desenvolvimento de várias tipologias da habitação e 

desenvolvimento nas mesmas durante diferentes tempos. Pátios e Vilas Operárias que 

tentam dar resposta à procura por uma habitação por parte da crescente população. 

O terceiro capítulo faz a abordagem a estes modos especificamente de habitar em 

Marvila com a chegada da indústria a esta zona. Queremos compreender a sua 

influência ao nível habitacional e social. 

Neste contexto pretende-se ler criticamente as condições e as tipologias das habitações 

ao nível das suas relações espaciais. 

Ao longo da dissertação vão sendo tomados como referência edifícios arquitetónicos de 

diferentes épocas tentando entender o desenvolvimento da casa e dos bairros no tempo 

e das respostas dadas ao nível institucional, quer pública e privada, é o caso muito 

pragmático da Vila Pereira.  

Num primeiro momento, surge em Marvila o Pátio Beirão, com as suas habitações 

integradas nas instalações fabris. Para proporcionar o mínimo de condições aos seus 

trabalhadores as empresas desenvolviam edifícios em conjunto com as fábricas e 

armazéns para darem uma resposta à procura pela habitação.    

Com esta iniciativa as empresas, criam um poderoso fator de atração de mão-de-obra 

barata que ao mesmo tempo, lhes confere um controle sobre o seu pessoal.  

Imagem de um local em constante transformação e adaptação, espelho de uma 

população que foi crescendo num meio difícil com poucos recursos é também 

apresentado o “Pátio do Colégio” situado na Quinta Marquês de Abrantes ocupado 

informalmente ao longo do tempo. 

Neste processo surgem ainda as construções abarracadas. Com a população superior 

ao número de habitações disponíveis, os recém-chegados eram obrigados a construir 

em casas com muito poucas condições de habitabilidade. 

Surge assim o Bairro Chinês na Quinta Marquês de Abrantes um enorme bairro de lata 

que foi indevidamente explorado por alguns particulares que faziam negócio, alugando 
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as barracas aos que chegavam. Neste contexto procurou-se perceber o modo como 

viviam as pessoas e de como apropriavam as pré-existências.  

Com a necessidade de encontrar uma habitação condigna para as famílias é 

desenvolvido um programa de realojamento no âmbito da autoconstrução, surgindo 

assim o Bairro da Prodac. Com a ajuda de várias entidades e dos futuros moradores 

nasce um bairro com as condições mínimas de higiene, salubridade, com o sentido de 

comunidade bastante forte. 

No quarto capítulo é abordado o Plano de Urbanização de Chelas (PUC) relativamente 

às suas influências e consequências no território de Marvila. Dentro deste vasto território 

são realçadas duas intervenções, A Pantera Cor-de-Rosa no Bairro dos Loios e o 

Edifício Cinco Dedos na tentativa de perceber os seus princípios e o modo como os 

moradores se apropriaram da habitação e do espaço exterior. 

Pretendemos vir a compreender, no tempo e no espaço, o desenvolvimento da CASA, 

em Marvila e assim revelar aspetos a ter em conta com futuras intervenções 

habitacionais de carater social ou não. 
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2. AS VILAS E OS BAIRROS OPERÁRIOS EM LISBOA 

2.1. INDUSTRIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

A presença que a indústria teve no desenvolvimento e crescimento, não só em Portugal 

como na restante Europa, foi de um impacto relevante na evolução das cidades.  

Não tendo um impacto tão acentuado como em outros países, como em França, 

Inglaterra e Alemanha, a industrialização em Portugal foi estimuladora de novas formas 

e sistemas arquitetónicos alterando o conceito sobre o espaço, sobre a construção e no 

desenvolvimento urbano.  

As fábricas surgem, crescem e desenvolvem-se durante anos, atravessando várias 

épocas, apropriando-se do espaço e influenciando toda a sua envolvente, contribuindo 

em muitos casos para o seu progresso sendo agentes dinamizadores de crescimento 

das localidades em que se inserem. 

O grande estabelecimento industrial demanda muitos operários, que trabalham em 

conjunto numa mesma edificação; eles devem morar próximos e juntos – e, por isso, 

onde surge uma fábrica de médio porte, logo se ergue uma vila. Os operários têm 

necessidades cuja satisfação depende de outras pessoas, que acorrem à vila (Engels, 

2008, p. 64). 

Ao fixarem-se num determinado local, ocupam-no e acabam por caracterizá-lo. Esta 

visão simplista e de curto prazo provocava uma excessiva apropriação do espaço, 

levada a cabo pela indústria, que constituí um problema do ponto de vista urbanístico. 

A Revolução Industrial1 foi impulsionadora da modificação das ideias económicas e 

sociais, de uma revolução agrícola, de uma revolução dos meios de transporte e de 

comunicação.  

Estas transformações urbano-industriais tiveram consequências na perda da 

homogeneidade social e arquitetónica e levam ao surgimento de uma nova paisagem 

urbana, dominada pela fábrica e pelos bairros operários, caracterizando o aspeto fabril 

dos centros urbanos. 

 
1 Revolução industrial – teve início em Inglaterra no final do século XVIII, com a aplicação de novas técnicas 
nos campos da indústria e dos transportes e com a descoberta de uma inovadora fonte de energia produzida 
pelo vapor, que se revelou verdadeiramente revolucionária, a sua aplicação nos trabalhos industriais e em 
meios de transportes sobre carris e na navegação veio alterar profundamente os sistemas produtivos e 
consequentemente a vida laboral. 
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Para este movimento muito contribuiu Inglaterra que exerceu uma forte influência nas 

teorias arquitetónicas do séc. XIX, sendo decisivo para importantes alterações no 

mundo inteiro. Esta época é marcada pela evolução dos meios de produção nas 

indústrias. 

Com os seus nobres rurais e mercadores vivendo na sua grande maioria em 

propriedades fora da capital. Londres, a Inglaterra exerceu a mais poderosa influência 

nas teorias arquitetónicas do sec. XIX. E embora a industrialização se realizasse num 

espaço de tempo relativamente curto, os ideais professados pelas classes governantes 

continuavam rurais. É certo que foram construídas algumas casas de vários pisos para 

os trabalhadores e os aprendizes; mas as cottages, geminadas ou em bandas, 

continuaram a ser, na maioria dos casos, as habitações das classes laboriosas, levando 

mais tarde ao aparecimento de bairros degradados em proliferavam as casas de 

construção deficiente com um só piso. É verdade que que estas habitações eram 

baratas, mas também continuavam de forma significativa uma tradição estética 

dominante. Pelo contrário, as fábricas deveriam parecer autênticas mansões, se 

ignorarmos o relógio, destinado a recordar aos operários a pontualidade e uma boa 

utilização do tempo (ROSENAU, 1988, p. 127). 

Entre a França e Inglaterra teve lugar um movimento recíproco. Sob a influência do 

puritanismo, a Inglaterra adaptou os protótipos holandeses dos edifícios eclesiásticos e 

domésticos. Tratava-se de uma arquitetura simples e austera, com poucos ornamentos, 

que abriu caminho ao palladianismo de Lord Burlington e às ornamentações reduzidas 

à sua expressão mais simples dos irmãos Adam (ROSENAU, 1988, p. 127). 

No caso de Inglaterra em que a procura por um equilíbrio entre o edifício industrial e o 

habitacional era uma preocupação vivida com a devida importância. Verificou-se uma 

profunda alteração da sociedade, principalmente entre os finais do século XVIII e o início 

do XIX, que iria ter consequências para o destino das diversas comunidades, direta ou 

indiretamente envolvidas no processo da industrialização. 

Como descreve Friedrich Engels2 no livro, A situação da classe trabalhadora em 

Inglaterra, as condições em que a classe trabalhadora vivia: 

Todas as grandes cidades têm um ou vários “bairros de má fama” onde se concentra a 

classe operária. É certo ser frequente a miséria abrigar-se em vielas escondidas, embora 

próximas aos palácios dos ricos; mas, em geral, é-lhe designada uma área à parte, na 

qual, longe do olhar das classes mais afortunadas, deve safar-se, bem ou mal, sozinha. 

 
2 Friedrich Engels (1820, Barmen, Alemanha -1895, Londres, Reino Unido) primeiro de oito filhos, cresce 
no seio de uma família de industriais religiosa e conservadora. Em 1834 Engels ingressa no Ginásio de 
Elberfeld, na sua juventude fica impressionado com a miséria em que vivem os trabalhadores das fábricas 
da sua família. Vai estudar para Bremen onde começa a escrever ensaios literários e sociopolíticos, poemas 
e panfletos filosóficos. Em 1839 escreve o seu primeiro grande trabalho, “Briefe aus dem Wupperthal, sobre 
a vida operária em Barmen e Elberfeld. (Engels, 2008, pp. 369–383) 
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Na Inglaterra, esses “bairros de má fama” se estruturam mais ou menos da mesma forma 

que em todas as cidades: as piores casas na parte mais feia da cidade; quase sempre, 

uma longa fila de construções de tijolos, de um ou mais andares, eventualmente com 

porões habitados e em geral dispostas de maneira irregular. Essas pequenas casas de 

três ou quatro cómodos e cozinha chamam-se cottages e normalmente constituem em 

toda a Inglaterra, exceto em alguns bairros de Londres, a habitação da classe operária. 

Habitualmente as ruas não são planas nem calçadas, são sujas, tomadas por detritos 

vegetais e animais, sem esgotos ou canais de escoamento, cheias de charcos 

estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro 

e, como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade do 

ar que se respira nessas zonas Operárias – onde, ademais, quando faz bom tempo, as 

ruas servem aos varais que, estendidos de uma casa a outra, são usados para secar a 

roupa (Engels, 2008, p. 70). 

 
Como consequência, a fábrica adquiriu um papel fundamental no desenvolvimento de 

novas relações sociais, contribuindo, assim, para uma modificação da própria natureza 

e da ordem estabelecida.  

No entanto, de modo a tornar possível a industrialização, aguardou-se a altura ideal 

para o seu início, ou seja, a chegada de grandes quantidades de capital, destinadas ao 

investimento nas novas invenções tecnológicas e à criação de infraestruturas 

indispensáveis ao estabelecimento de comunidades industriais consideráveis, como é 

o caso de caminhos de ferro, estradas, portos e infraestruturas para habitação da classe 

trabalhadora. 

Talvez se deva a esta alteração na paisagem o facto de alguns autores se virarem para 

a Arte. John Ruskin, era uma das vozes que acusava Inglaterra de ser um país sem 

Arte, pois a Revolução Industrial fazia com que os interesses materiais fossem mais 

importantes do que os espirituais ou os artísticos, não respeitava o indivíduo e fazia-o 

viver em condições desumanas. 

O processo de urbanização, principalmente nos países em desenvolvimento, é uma das 

formas de relacionamento direto entre o homem e o meio ambiente em que está 

inserido.  

As cidades antigas eram mais pequenas e mais equilibradas, fazendo lembrar as aldeias 

típicas, mesmo que por vezes erguidas em locais em que o ambiente era menos 

adequado, tendo um impacto menor sobre meio ambiente.  

Contudo o processo de industrialização surgiu sem um plano urbanístico previamente 

estabelecido, o que levou a grandes desafios em muitas cidades europeias.  
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A procura por soluções para dar resposta a uma nova sectorização do território de forma 

a agrupar a indústria e as sociedades de forma equilibrada levou a várias teorias e a 

levantar várias questões. 

Veja-se o caso da cidade de Manchester em Inglaterra que “cada casa foi construída 

sem que se tivessem em conta as outras e os poucos palmos de terra irregular entre 

elas são chamados, à falta de melhor designação, Pátios (courts). […] O espaço entre 

duas ruas é dividido em Pátios mais regulares, a maioria deles quadrangulares […] 

“como podemos observar na figura (Engels, 2008, p. 98). 

 

 
                    Ilustração 1 – Planta parcial de localização do bairro St. George`s Road em Manchester, Inglaterra (Benevolo, 1994, p. 41).  

É através dos “tais Pátios se comunicam com as ruas através de passagens cobertas. 

Se a construção desordenada já era muito prejudicial à saúde dos moradores, […], esse 

sistema de encerrar os operários em Pátios fechados por todos os lados o é ainda mais” 

(Engels, 2008, pp. 97–98). 

Acrescente-se ainda que as casas em torno desses Pátios são em geral construídas 

duas a duas, a parede do fundo sendo comum, e isso já basta para impedir um 

arejamento satisfatório e adequado. E como a vigilância viária não se preocupa com o 

estado desses Pátios e tudo quanto é jogado aí apodrece tranquilamente, não há como 

espantar-se com a sujeira, a imundice e os montes de cinza. Estive em Pátios junto à 

Millers Street que, situados a pelo menos meio pé abaixo do nível da rua, não tinham 

qualquer valeta para escoar as águas da chuva, que ficavam estagnadas aí até secarem! 

(Engels, 2008, p. 98) 

Mas este não foi o único sistema de construção a ser adotado pelos ingleses, como 

refere Engles, “as casas não se constroem de forma isolada, mas às dúzias ou mesmo 

às grossas, […] dispondo-se da seguinte forma, “uma das fachadas compreende as 

casas da primeira fila, […] por trás dela, há uma estreita ruela, a rua dos fundos (back 

street), fechada em ambas as extremidades e cujo acesso é lateral, um estreito caminho 

ou uma passagem coberta […] (Engels, 2008, p. 98), como mostra a imagem seguinte. 
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Ilustração 2 – Planta parcial de localização de um dos bairros operários em Manchester, Inglaterra (Benevolo, 1994, p. 42). 

Foi desta forma que se encontrou a solução para dar resposta à questão da ventilação 

para as casas da classe operária, permitindo uma melhoria substancial nas condições 

de vida.  

A população do bairro compõe-se principalmente de operários fabris e, nas piores ruas, 

de tecelões manuais. As ruas situadas nas imediações do centro da cidade são as mais 

velhas e, portanto, as piores – mas são pavimentadas e dispõem de rede de esgoto […]. 

No entanto, é assim parte das casas, não a maioria; ademais, quase todas têm porões 

que também são habitados; e é preciso dizer que há muitas ruas que não são 

pavimentadas nem têm rede de esgoto (Engels, 2008, p. 99). 

Os ingleses enfrentam assim a questão das condições e alojamento das classes 

trabalhadoras. Henry Roberts3 arquiteto de formação, fez o levantamento de várias 

habitações populares no Reino Unido e elaborou uma série de condições mínimas 

consideradas aceitáveis para residência no que respeita a áreas, volumes e pés-direitos, 

ventilação, iluminação, entre outras questões, propondo assim, projetos alternativos 

com diferentes tipologias que se adaptam a diversas situações. 

De facto, esse tipo de construção não é menos condenável que disposição das ruas. À 

primeira vista, essas casas se mostram bonitas e solidas, as paredes maciças enchem 

os olhos de quem passa e, se se percorre uma dessas ruas operarias de construção 

recente sem atentar para as ruas dos fundos e observar melhor a construção das casas, 

é quase impossível discordar da opinião dos industriais liberais, segundo a qual em 

nenhuma parte os operários estão tao bem alojados em Inglaterra.(…) Mas uma 

 
3 Henry Roberts – (Filadélfia, 1803 – Florença,1876) foi um arquiteto inglês criador de projetos de habitação 
social para classes trabalhadoras que influenciaram grande parte da Europa. Em 1817 começa a trabalhar 
com Charles Fowler, permanecendo até ao ano de 1825. Em 1830 cria o seu próprio escritório começando 
um percurso na arquitetura da habitação social. Em 1844 foi nomeado arquiteto da casa conjunta Brighton, 
Bristol e Dover. No mesmo ano tornou-se arquiteto honorário da sociedade para o avanço das classes 
trabalhadoras, projetando uma serie de edifícios que representaram uma inovação na habitação dos 
trabalhadores. Henry Roberts passou os seus últimos anos de vida em Itália falecendo em Florença. 
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observação cuidadosa mostra que as paredes dessas casas são as mais finas; as 

externas, que sustentam toda a estrutura (o porão, o piso térreo e o telhado), têm, 

quando muito, a espessura de um tijolo – os tijolos ajustam-se lado a lado, 

horizontalmente, no sentido do comprimento, Todavia, pude ver muitas casas da mesma 

altura – algumas ainda em construção – em que as paredes externas não eram mais que 

paredes de meio-tijolo, ou seja, eles vinham justapostos pelo lado mais estreito, não do 

comprimento e sim da largura. (Engels, 2008, p. 100) 

Para além disso, organizou um regulamento de uso do espaço que não se limitava às 

zonas comuns dos prédios, mas também às zonas privadas dos fogos, impondo 

comportamentos e justificando-os pela necessidade de assegurar as condições de 

higiene e salubridade. 

O operário é constrangido a viver nessas casas já arruinadas porque não pode pagar o 

aluguer de outras em melhor estado, porque não existem moradias menos ruins na 

vizinhança das fábricas ou porque, ainda, elas pertencem ao industrial e este só emprega 

os que aceitam habitá-las. (…) mas o que fazem é sempre o mínimo indispensável e as 

reparações cobrem especialmente as casas em piores condições. (Engels, 2008, p. 101) 

Esta realidade inglesa em muito se assemelha à realidade portuguesa, nas condições 

da habitação da classe trabalhadora em que qualquer espaço num edificado poderia ser 

habitado independentemente de ter as mínimas condições. 

Em Lisboa, um maior desenvolvimento industrial e um nível de salários mais elevado 

levaram à estruturação de um mercado de habitação operária mais sofisticado. No início 

do seculo XIX as classes trabalhadoras de Lisboa ocupavam velhos edifícios nos bairros 

populares da cidade, na vizinhança de implantações industriais. Velhas formas de 

habitação de origem rural, localizadas perto de zonas industriais, foram também 

ocupadas pelos trabalhadores e posteriormente tomadas como modelos para novos 

desenvolvimentos, dando origem aos «Pátios» (Teixeira, 1992, p. 69). 

 

 

 

 

 

 

 



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   33 

2.2. INDUSTRIALIZAÇÃO E ARQUITETURA 

No panorama português, Lisboa depara-se com um crescimento bastante significativo 

da sua população, que está claramente relacionado com a industrialização e com a 

composição socioeconómica, que se encontrava num processo de evolução no que se 

traduzia numa intensificação de urbanização da cidade. 

Numa única geração, porem, a dos homens da minha idade, apossou-se de Lisboa como 

que uma febre de crescimento, um frenesi, imparável, e esta pequena cidade pacata, 

provinciana, transformou-se sob oso nossos olhos numa grande e populosa urbe, duas 

vezes maior do que ainda a conhecemos nos tempos da nossa meninice! Esta 

cidadezinha modesta, mas alegre e com carater, pitoresca, dispersa, amenizada por 

quintas e hortas, deu lugar a um aglomerado urbano extenso e compacto, rico de 

milhares de novos edifícios e orgulhoso da sua feição progressiva, mas sem ter tirado 

grande partido, em boa verdade, das fecundas possibilidades da nossa época em 

matérias de urbanismo e de arquitetura (Amaral, 1970, pp. 13–14). 

Durante várias décadas, Lisboa cresceu essencialmente, pela regularização e pelo 

alargamento das antigas estradas e caminhos que davam acesso à cidade, fazendo a 

ligação entre as áreas centrais e as que se tinham desenvolvido em zonas marginais e 

pela urbanização de terrenos que tinham ficado por edificar, embora já envolvidos por 

zonas consolidadas (Vieira, 2020, p. 21). 

Na cidade da revolução industrial a mobilidade das pessoas, das informações e dos bens 

ganha igualmente um novo lugar, mais importante. A primeira necessidade é, com efeito, 

adaptar as cidades às exigências da produção, do consumo e das trocas mercantis. Isso 

requer uma malha de grandes vias de comunicação servindo nomeadamente as gares e 

os grandes armazéns e toda uma serie de redes de água, de esgotos, de energia […] 

(ASCHER, 2010, p. 28). 

Entretanto, foi nesses anos que se implantaram e se desenvolveram novas indústrias, 

que pelas técnicas de produção e considerável número de operários, representaram 

grandes investimentos (Vieira, 2020, p. 22). 

Em Lisboa, a explosão demográfica da década de 1860 e a tendência de crescimento 

populacional em contínuo que se verificou até a virada do século tiveram em sua base 

tanto o movimento político da Regeneração de 1851 e a crença nos benefícios 

econômicos proporcionados pela industrialização (para empresários e empregados) 

como a necessidade crescente de mão de obra para a construção civil durante o 

“Fontismo” – o período, entre 1868 e 1889, que ficaria marcado pelo fomento estatal das 

obras públicas e infraestruturas na capital portuguesa. Na segunda metade do século 

XIX, a cidade aumentou consideravelmente a sua área edificada para o norte e rompeu 

em absoluto com o desenvolvimento tradicional linear ao longo da margem do rio Tejo 

[…] (Ildefonso et al., 2019, p. 3). 
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No que diz respeito à realidade portuguesa, “o crescimento industrial fontista, que 

permitiu o estabelecimento do modelo da cidade capitalista na capital, o que se 

observou, em particular, na crescente desigualdade socioespacial. Dito de outra forma, 

até esta altura, a população lisboeta sempre partilhara o mesmo espaço de vivencia 

quotidiana, sem que as diferenças de rendimento tivessem necessariamente reflexo na 

distribuição da população” (Silva et al., 2021, p. 188). 

Durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, Portugal assistiu a um 

crescimento muito significativo da sua população urbana em correlação direta com a 

diminuição demográfica no campo. O fenômeno deveu-se, essencialmente, às profundas 

reformas que o país implementou na agricultura, na indústria, nos transportes, nos meios 

de comunicação e no ensino. Se, por um lado, as transformações na agricultura 

promoveram o êxodo rural, por outro, a intensificação da atividade industrial nos 

principais centros urbanos – Lisboa/Setúbal e Porto/Guimarães – encorajou as 

dinâmicas migratórias dos camponeses para a cidade (Ildefonso et al., 2019, p. 3). 

Toda esta atividade industrial necessitava de mão-de-obra, e atraiu para a capital gente 

de todo o país, vindo a provocar, já no final do século XIX, um enorme êxodo rural. 

No geral, os recém-chegados instalavam-se em locais excessivamente densificados, 

apinhando-se em casas de pequenas dimensões e com dimensões e com condições 

extremamente precárias (Silva et al., 2021, p. 188). 

Nos vazios do tecido urbano, próximo dos núcleos das indústrias, iriam surgir os Pátios4, 

que eram no fundo a apropriação dos vazios existentes, assemelhando-se às Ilhas5 na 

cidade do Porto, que expressam o mesmo processo de sobrelotação e decadência do 

alojamento que servia aqueles que na cidade procuram melhores condições de vida. 

(Agarez et al., 2018, p. 42) 

Devido à pobreza latente nestas populações, estes novos habitantes improvisavam 

abrigos em locais degradados e edifícios abandonados, como os palácios da nobreza 

ou os conventos das ordens religiosas, para se estabelecerem, com “velhas formas de 

 
4 Pátio, é um termo que define um tipo de habitação particular da cidade de Lisboa caraterizado por alguma 
regularidade geométrica que tomou como modelo algumas estruturas rurais que teriam sido ocupadas pelos 
trabalhadores aquando da instalação da indústria em antigos locais agrícolas. Os Pátios situavam-se no 
interior dos quarteirões e eram promovidos por pequenos investidores, mas, porque em Lisboa o nível de 
salários era superior e o mercado de arrendamento mais sofisticado, na maioria dos casos a construção 
das casas foi mais elaborada dando origem a conjuntos que podiam ultrapassar os dois pisos utilizando 
galerias voltadas para um Pátio comum. (Agarez et al., 2018, p. 42) 
5 Ilha, termo que define bandas de pequenas casas com cerca de 16 m2 de área útil dispostas ao longo de 
parcelas estreitas habitadas maioritariamente pela classe operária do Porto. Sem esgotos e abastecimento 
de água, com retretes comuns, a ilha fornecia habitações comummente constituídas por um só 
compartimento cuja única fachada voltada à viela continha uma porta e uma janela de dimensões diminutas. 
Geralmente, os conjuntos dessas casas desenvolviam-se atras de um prédio aburguesado para residência 
do promotor, que ocultava o acesso e dava frente urbana ao empreendimento. (Agarez et al., 2018, p. 42) 
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habitação de origem rural, localizadas perto de zonas industriais, foram também 

ocupadas pelos trabalhadores e posteriormente tomadas como modelos para novos 

desenvolvimentos, dando origem aos Pátios” (Teixeira, 1992, p. 69). 

A população de Lisboa cresce de uma forma exponencial e esse aumento, 

maioritariamente constituído por mão-de-obra não qualificada, levou a que algumas das 

antigas casas nobres já degradadas e os conventos abandonados fossem procurados 

pelos industriais para a instalação das suas fábricas e outras foram divididas em 

pequenas habitações, sem quaisquer condições de habitabilidade, que eram alugadas 

aos trabalhadores das indústrias locais.  

Um «Pátio» era um espaço mais ou menos regular, situado no interior de um quarteirão, 

com pequenas casas construídas à volta viradas para um espaço livre comum. Alguns 

desses «Pátios» eram relativamente espaçosos, outros eram construídos em estreitas 

parcelas de terreno. Nesse último caso assemelham-se às «ilhas», embora não tivessem 

a mesma consistência formal (Teixeira, 1992, p. 69). 

Com a indústria a florescer em Lisboa em meados do século XIX, ainda que num 

processo lento, “vai provocando a concentração em Lisboa da mão-de-obra operária” 

(Pereira, 2017, p. 133), surge a necessidade da criação de zonas habitacionais para a 

população, em particular, para a classe operária. 

O crescimento vertical do edificado e o uso residencial de todo o tipo de espaços e 

abrigos aumentaram a concentração da população no centro da cidade, mas, mesmo 

assim, tal não foi suficiente para responder à procura de habitação, pelo que foi 

necessário continuar a encontrar novas soluções. Como veremos, numa primeira fase 

surgiram os denominados “Pátios” e, mais tarde, iniciou-se a construção de “vilas 

Operárias”, sendo estes dois modelos de habitação operária produtos urbanos típicos da 

cidade industrial e capitalista (Silva et al., 2021, p. 191). 

Com a pouca capacidade financeira e preocupação do estado em apoiar estas famílias, 

é o privado que toma a iniciativa de construir habitações para as famílias que trabalham 

nas fábricas. 

Em primeira instância surgem os Pátios, locais de habitação improvisados em muitos 

casos pelos próprios trabalhadores apropriando-se dos espaços devolutos. Mas foi a 

iniciativa privada nomeadamente os “senhorios dinâmicos fazem construir eles próprios 

nas traseiras dos seus prédios casas abarracadas para alugar a operários” (Pereira, 

2017, p. 133). 
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Neste tipo de construção “destacava-se a precariedade das habitações (quase sempre 

de nível térreo e envolvidas por edificado mais volumoso), nas quais imperavam 

problemas de construção que não garantiam os requisitos mínimos de habitabilidade” 

(Silva et al., 2021, p. 192). 

Numa primeira fase o Pátio surge como uma forma de habitação ou núcleo habitacional, 

com aspeto precário, que está associado a espaços residuais de construções pré-

existentes. Os Pátios, na sua grande maioria, localizam-se nos bairros antigos de uma 

forma desordenada e densa preenchendo até ao limite toda a área do terreno.  

[…] são aproveitadas caves insalubres para o mesmo efeito, sempre com acesso pelas 

traseiras; conventos das recéns extintas ordens religiosas, adquiridos em asta pública, 

ou palácios arruinados, são meticulosamente alugados quarto a quarto (Pereira, 2017, 

p. 133). 

Devido a esta procura pela habitação, por uma casa muitas vezes sem condições, que 

surgem cada vez mais Pátios em toda a cidade. “Os Pátios de Lisboa formam-se por 

toda a extensão da cidade, com maior concentração no bairros antigos e nos da 

periferia” (Pereira, 2017, p. 133). 

Um inquérito oficial efetuado em 1902 identificava 130 em apenas 18 das 29 freguesias 

da cidade. E é de supor que o número total ultrapassaria as duas centenas, […] (Pereira, 

2017, p. 133). 

Como se tem vindo a deparar, os Pátios foram crescendo de forma exponencial em toda 

a grande Lisboa, fomentado pela iniciativa privada para fins lucrativos, era desta forma 

que a classe laboriosa conseguia encontrar um meio para habitar. 

Com isto foram nascendo vários Pátios, “a tipologia dos Pátios é por demais 

diversificada, exatamente porque se trata, na maioria dos casos, de aproveitamento de 

espaços já existentes. E nos casos de construção de raiz, deliberadamente com essa 

finalidade, essa tipologia não se distingue muitas vezes das vilas que mais tarde 

surgiram” (Pereira, 2017, p. 133). 

[…], os Pátios consubstanciavam-se genericamente em conjuntos habitacionais mais ou 

menos regulares, no interior do quarteirão, com pequenas dimensões e volvidos para um 

espaço comum. Os Pátios podiam ser relativamente espaçosos e abertos, enquanto 

outros apareciam em sítios exíguos, sombrios e lúgubres, em particular nos logradouros 

dos edifícios […]. Parte substancial dos Pátios não obedecia a planificação e muitos 

foram construídos ainda antes dos primeiros regulamentos de salubridade, pelo que 

seguiam apenas o arbítrio do promotor (Silva et al., 2021, p. 190). 
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A par deste crescimento da habitação de baixo custo “paralelamente, existiam vários 

espaços que iniciavam a sua toponímia por “Pátio” mas que, na realidade, se 

assemelham a becos, travessas ou pequenos largos e praças, numa situação que era 

e é mais frequente no casco antigo da cidade, onde os arruamentos são mais estreitos 

e a densidade do edificado é maior” (Silva et al., 2021, p. 192). 

 

 
Ilustração 3 – Rua de São Bento, 460-464-466 (Pereira, 2017, p. 134). Ilustração 4 – Prédio de 3 pisos com Pátio nas 

traseiras, constituído por duas bandas de 2 pisos, de 
construção posterior à do prédio (Pereira, 2017, p. 
134). 

Em Lisboa, os Pátios crescem por toda a cidade “com maior concentração nos bairros 

antigos e nos da periferia. Um inquérito oficial efetuado em 1902 identificava 130 em 

apenas 18 das 29 freguesias da cidade” (Pereira, 2017, p. 133). 

Como é sabido, o Pátio tem diversas tipologias muito por culpa, da sua grande maioria, 

do aproveitamento dos edifícios já existentes e dos espaços que os rodeiam. Foi com 

este princípio de pensamento que foram nascendo inúmeros Pátios por toda a cidade 

sempre com cariz precário e com condições de habitabilidade muito baixas, sendo as 

condições em que a grande maioria da população laboriosa se encontrava. 
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Ilustração 5 – Pátio do Ferrador, Rua de São Bento, 486-488-500, 
prédio de 4 pisos e Pátio característico da zona de São Bento (Pereira, 
2017, p. 134). 

Ilustração 6 – Pátio do Ferrador, planta de localização das 
habitações que constituem o Pátio ficam situadas em 
cave, dando para as traseiras e com acesso através de 
corredor lajeado (Pereira, 2017, p. 134). 

As condições da habitação destes Pátios eram claramente débeis em que a 

preocupação do bem-estar deste ocupantes pouco preocupava. “Destacava-se a 

precariedade das habitações (quase sempre de nível térreo e envolvidas por edificado 

mais volumoso), nas quais imperavam problemas de construção que não garantiam os 

requisitos mínimos de habitabilidade” (Silva et al., 2021, p. 192). 

A disseminação deste modelo habitacional nos logradouros dos edifícios ou quarteirões 

contribuiu para a densificação do espaço urbano pré-existente, o que provocou o 

aumento significativo da densidade populacional no centro da cidade, numa situação 

quase sempre excessiva (Silva et al., 2021, p. 192). 

Dada a procura a certa altura os Pátios abandonam os quarteirões e passam a comprar-

se terrenos para aí fazer construir expressamente habitação para aluguer às classes 

trabalhadoras. 

Esta construção mais ou menos de raiz perde o caráter casuístico e diversificado, 

ganham um caráter mais equilibrado e mais objetual, Lisboa sofre assim, uma 

transformação no que diz respeito ao conceito da habitação de baixo custo, originando 

a construção das chamadas Vilas Operárias.  
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No qual “consistiam em grupos de pequenos edifícios construídos em volta de um 

espaço comum, geralmente uma rua privada, e progressivamente menos segregadas e 

melhor integradas na estrutura urbana. Embora com origem na forma tradicional do 

Pátio, do qual tinha naturalmente evoluído, e construído em idênticas zonas da cidade, 

este novo tipo de habitação era claramente mais urbano e representava uma melhoria 

significativa nas condições de habitação” (Teixeira, 1992, p. 70). 

Uma das características da vila, como da generalidade das construções construídas com 

fins lucrativos, é o aproveitamento máximo da área disponível. Daí a necessidade da 

concentração do espaço livre, inútil ou pouco lucrativo do ponto de vista do rendimento, 

por forma a construir o maior número possível de fogos- também eles reduzidos a áreas 

ínfimas – numa dada parcela de terreno (Pereira, 2017, p.145). 

Com este princípio de pensamento, em relação à habitação, leva a que a construção 

das mesmas seja à volta do terreno em que é implantada com o acesso a ser feito 

através de um espaço central. 

Em alguns casos “esse espaço é alongado, em forma de corredor, outras vezes é de 

tipo Pátio, permitindo algum desafogo” (Pereira, 2017, p.145), dependendo da 

morfologia do terreno. 

Como sucedera com os Pátios, “nas vilas operárias mantinha-se a procura de 

aproveitamento máximo da área com vista a fins lucrativos, embora estas tivessem 

condições habitacionais superiores e um cariz mais urbano e complexo do que os 

Pátios” (Silva et al., 2021, p. 192). 

As condições da habitação das vilas em pouco se alteravam, em relação aos Pátios, 

“continuavam a ser espaços com condições bastante severas para os seus residentes, 

sendo edificadas em terrenos desvalorizados e construídas recorrendo a materiais 

módicos, o que, num cenário de ausência de normas e de fiscalização, potenciava a 

construção económica e ligeira de edifícios com elevada densidade ocupacional, de um 

ou dois pisos, e, se necessário, de fácil expansão” (Silva et al., 2021, p. 193). 

No panorama da cidade de Lisboa não foram construídas exclusivamente pelos 

promotores, “tendo existido algumas experiências promovidas por iniciativa de 

industriais mais filantrópicos, com a finalidade de garantir habitação de proximidade para 

os trabalhadores” (Silva et al., 2021, p. 194). 
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Estas construções ligadas à indústria que tinham na sua base edifícios coletivos, em 

que englobavam uma série de equipamentos de uso diário como lavadouros, balneários, 

mercearias, entre outros exemplos. 

Com isto, “os conjuntos habito-industriais construídos por industriais tinham uma génese 

e índole paternalista que recusava alterar o statu quo dos assalariados” (Silva et al., 

2021, p. 195), mantendo um controlo sobre os seus empregados sempre com o 

pensamento e desenvolvimento da produção industrial. 

As vilas tinham como principal finalidade o alojamento da população laboriosa, com 

poucos recursos, mas em alguns casos “[…] o nível das habitações e do seu 

envolvimento ultrapassa claramente o quadro de miséria que acompanha normalmente 

esta tipologia, correspondendo a camadas de pequena burguesia” (Pereira, 2017, p. 

145), como é o caso da Vila Berta (ilustração 7 e 8) contrastando claramente com a Vila 

Ramos (ilustração 9 e 10). 

  

 
Ilustração 7 - Vila Berta, Rua do Sol à Graça (Pereira, 2017, p. 162). Ilustração 8 – Vila Berta, planta de localização 

composta por duas correntezas e prédio num dos 
topos com frente para a Rua da Sol à Graça. 
Construída por Diamantino Tojal em 1902 (Pereira, 
2017, p. 162). 

A diversidade das várias tipologias dentro da vila operária permite-nos reconhecer e 

identificar um leque vasto de configurações e entender com transparência as 

condicionantes que lhes deram origem e que possibilitaram a evolução de formas mais 

elaboradas. 
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Neste campo a leitura destas tipologias, das vilas Operárias, foi feita de forma 

aprofundada pelo arq. Nuno Teotónio Pereira6 que expressa em alguns livros este 

levantamento tipológico da habitação lisboeta. 

 

 

Ilustração 9 - Vila Ramos, Rua Maria Pia. (Pereira, 2017, p. 151). Ilustração 10 - Vila Ramos, construção de traçado 
regular, com arco central de acesso ao Pátio e 2 
corpos laterais com 2 pisos servidos por galerias. 
(Pereira, 2017, p. 151). 

Expressando nos vários estudos feitos durante décadas na procura e entendimento das 

tipologias existentes no panorama nacional o arq. Nuno Teotónio Pereira explica as 

tipologias existentes. 

As vilas, no que diz respeito à sua localização, vai ao encontro dos Pátios com grande 

presença na periferia das cidades muito por força da presença das indústrias nestas 

zonas, mas também pela facilidade ao nível dos transportes e vias de comunicação. 

 
6 Nuno Teotónio Pereira (Lisboa, 1922 – Lisboa, 2016) foi um dos protagonistas da reflexão sobre o lugar 
da arquitetura e da sua experiência coletiva em Portugal. Foi arquiteto que se interessou sobre o espaço 
interior da casa, sobre a sua formalização e perceção desta como cidade e ainda sobre uma noção vasta 
do termo território – no fundo a sequencia conceptual da visão moderna do mundo. Com projetos, obras, 
escritos e ativismo político colocou a reflexão sobre a disciplina num patamar de ambição improvável no 
contexto português (Pereira, 2017, p. 13). “O NUNO” foi um artesão do desenho, do projeto, dos espaços, 
da “mão” e da perspetiva. Mas foi também um incansável investigador da sua cidade, do seu tempo e do 
seu modo de crescer na história. Em 2013, num ato de generosidade, partilha e cidadania, doou à sua 
cidade o espólio do vastíssimo estudo que ele e Irene Buarque realizaram no fim dos anos 70 (com o apoio 
da Fundação Calouste Gulbenkian) sobre a habitação plurifamiliar em Lisboa. (Pereira, 2017, p. 11) 
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A este respeito as vilas distinguem-se pelas várias tipologias existentes que mesmo 

sendo uma construção de baixo custo tem a sua riqueza em termos construtivos, como 

explica bem o arq. Nuno Teotónio Pereira. 

 

Vilas formando Pátio  

Como caraterística basilar das vilas Operárias é sem dúvida o aproveitamento máximo 

da área possível de construir. Desta forma as habitações organizam-se em volta de um 

espaço central comum a todos, o chamado Pátio que pode ser retangular ou quadrado, 

ocupando todo o lote.  

Esta é a forma mais imediata e mais generalizada da vila. Por vezes este espaço é 

alongado, em forma de corredor, outras vezes é do tipo Pátio, permitindo algum desafogo 

(Pereira, 2017, p. 145). 

  

Ilustração 11 – Vila Luz Pereira, Travessa do Jordão. (Pereira, 2017, 
p. 146). 

Ilustração 12 – Vila Gadanho, Rua Castelo Branco Saraiva, 
36-38. (Pereira, 2017, p. 147). 

Em relação aos logradouros em muitos casos praticamente não existem, ou se existem 

tem uma presença quase impercetível. A respeito dos acessos aos pisos superiores, na 

sua grande maioria, era feito por uma galeria exterior criando sistemas complexos.  
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Vilas Construídas atras de Prédios 

Esta forma de construção não é muito diferente das demais construções, neste caso 

com duas tipologias díspar. Um prédio de frente para a rua, destinado à pequena 

burguesia, com melhores condições de habitabilidade e nas traseiras do prédio o Pátio 

ou vila, destinado às classes com menos poder económico traduzindo-se claramente 

numa direta diferenciação das várias classes. 

O acesso às traseiras, onde se localiza a vila propriamente dita, pode fazer-se de três 

maneiras: ou à ilharga do prédio, através de um corredor lateral descoberto -solução que 

conduz geralmente a esquemas de ocupação assimétrica, ou obriga a fazer cotovelos 

para contornar o prédio; ou, para evitar este inconveniente, a eixo do lote, também por 

meio de corredor a céu aberto, que é prolongado em linha reta pelo Pátio; ou, com a 

finalidade de aproveitar para a construção toda a extensão da frente, através de uma 

passagem aberta em arco sob o próprio prédio. (Pereira, 2017, p. 153). 

  

Ilustração 13 – Pátio Sousa7, Rua da Senhora da Glória. 
(Pereira, 2017, p. 154). 

Ilustração 14 – Vila Celarina8, Rua Escola do Exército, 24 a 28. 
(Pereira, 2017, p. 158). 

Na sua grande maioria estas vilas eram-lhes atribuídas o nome do proprietário do 

edifício ou da família autora da sua construção uma forma de deixar uma marca pessoal. 

  

 
7 - Pátio característico construído nas traseiras do prédio, no final de oitocentos (1889) na zona da Graça, 
aproveitando lote em profundidade. 25 fogos distribuídos por duas bandas: com 2 pisos e galeria e virada 
ao sul e só com 1 piso a oposto. Prédio de 4 pisos e boa construção: revestimento de azulejo, guarnições 
em cantaria e grades de ferro fundido. (Pereira, 2017, p. 154). 
8 - Extensa frente de 8 prédios de 3 pisos com correnteza de casas térreas construída nas traseiras e com 
acesso por arco sob o prédio central. Um prédio no extremo da correnteza faz provavelmente parte do 
conjunto, talvez destinado a familiares do construtor. Ostenta grade datada no tímpano da porta: 1882. 
(Pereira, 2017, p. 158). 
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Da casa bi-familiar à correnteza  

Com presença essencialmente em bairros pobres na periferia da cidade, estas 

pequenas construções de um piso com dois fogos, com um programa minino de 

construção simples e de custo reduzido. Esta construção era no fundo o tipo de 

habitação que dava resposta às famílias de baixos rendimentos. 

Suscetível este modelo de ser reproduzido para um maior número de habitações, 

também aparecem exemplares de 3 e mesmo 4 fogos. E com o incremento da procura, 

logo se constroem filas ou bandas de casas deste tipo, a que se dá o nome de 

correntezas. (Pereira, 2017, p. 136). 

  

Ilustração 15 – Rua Capitão Afonso Pala9. (Pereira, 2017, p. 
138). 

Ilustração 16 – Rua da Cruz a Alcântara10. (Pereira, 2017, p. 
138). 

Esta tipologia é construída em grande escala sendo aplicada no interior dos Pátios, 

como também “constitui a forma embrionária de uma das modalidades das vilas do final 

do século XIX”. (Pereira, 2017, p. 136). 

  

 
9 - Pequena construção de 3 fogos, com escada central para acesso às águas-furtadas e entradas diretas 
para as habitações do r/c. Fachada beneficiada em época posterior à construção com revestimento de 
azulejo e platibanda. Prédio vizinho, de tipo idêntico, conservado na forma primitiva. (Pereira, 2017, p. 138). 
10 - Banda de 4 unidades térreas de 2 fogos cada, escalonadas para acompanhar o declive da rua. (Pereira, 
2017, p. 138). 
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Prédios em correnteza e vilas 

Com o crescimento da industrialização e a afluência da população, estes dois fatores 

fizeram com que a carência da habitação crescesse e por força desse fenómeno surgiu 

um novo tipo de alojamento.  

Dentro desta variedade, um dos tipos mais frequentes escapa, pelo menos em parte, à 

definição camararia: trata-se dos casos em que a construção acompanha a via pública, 

como qualquer prédio corrente, mas que – mesmo nos casos, aliás frequentes, em que 

a designação não é utilizada – recobrem uma realidade que contém o essencial da vila: 

edificação multifamiliar intensiva, construída pela iniciativa privada e destinada a famílias 

de baixos rendimentos. (Pereira, 2017, p. 140). 

 

  

Ilustração 17 – Rua do Santo António a Belém11, 46 a 45; 
Calçada do Galvão, 145-147. (Pereira, 2017, p. 143). 

Ilustração 18 – Rua Sacadura Cabral12, 8-12, 14, 16-20 Dafundo. 
(Pereira, 2017, p. 141). 

Nesta tipologia de construção encontram-se duas formas de edifícios, os alongados 

géneros correnteza, constituídos por unidades de dois ou três pisos, e os edifícios tipo 

bloco que apresentam quatro fachadas livres com acesso central. 

  

 
11 - Construção tipo “vila” com 2 pisos e alguns estabelecimentos no r/c. Acesso direto às habitações térreas 
e através de galeria nas traseiras aos fogos do 1º andar. Vãos guarnecidos com tijolo à vista, característicos 
do final de oitocentos em construções de baixo custo, substituindo a cantaria. (Pereira, 2017, p. 143). 
12 - Bloco alongado de 2 pisos formado por 3 unidades-escadas. Portas do r/c que davam acesso direto às 
habitações deste piso foram transformadas em janelas, passando a entrada a fazer-se pelos átrios das 
escadas. Construção de meados do século XIX. (Pereira, 2017, p. 141). 
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Vilas formando rua 

As vilas estão inteiramente relacionadas com as fábricas, e este tipo de vila não foge à 

regra, com a sua localização perto de zonas fabris. Construídas na periferia, junto ao rio 

e servidas pelos caminhos-de-ferro com a finalidade de facilitar a fixação da mão-de-

obra.  

[…] as vilas foram sendo construídas em zonas vizinhas das fábricas, prolongando-se 

ao longo das vias de acesso às concentrações industriais e afastando-se 

progressivamente delas à medida que os terrenos iam encarecendo por efeitos de 

procura. (Pereira, 2017, p. 160) 

 

  

Ilustração 19 – Vila Berta13, Rua do Sol à Graça; Travessa do Pereira. (Pereira, 
2017, p. 162). 

Ilustração 20 - Vila Dias14, Beco dos Toucinheiros. 
(Pereira, 2017, p. 162). 

Devido ao tipo de terreno em que são implantadas, estas vilas Operárias, adquirem 

formas mais alongadas, tendo como um ou mais acessos através de ruas 

perpendiculares às casas. 

  

 
13 - Composta por duas correntezas e prédio num dos topos com frente para a Rua do Sol à Graça. 
Construída por Diamantino Tojal em 1902. (Pereira, 2017, p. 162). 
14 - Grande Vila operária construída ao longo de uma única rua, e com alguns estabelecimentos. Construção 
de 1888, com ampliações posteriores. Propriedade de um único senhorio, residente no local. Parque infantil 
construído pela Câmara Municipal após o 25 de Abril. (Pereira, 2017, p. 162). 
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Nesta tipologia não se verificam as preocupações formais patentes em muitas das vilas 

lisboetas: a forma de exploração que representam e as condições mais que precárias de 

habitabilidade não são aqui suavizadas com cuidados de desenho ou ornatos nas 

fachadas. (Pereira, 2017, p. 160). 

 

Vilas diretamente ligadas à produção  

Numa altura em que a falta de alojamento começava a dar sinais de escassear, são as 

próprias empresas que tomam a iniciativa de construir habitações para os seus 

trabalhadores. 

Com esta iniciativa as empresas, criam assim, um poderoso fator de atração de mão-

de-obra barata e ao mesmo tempo, tendo um controle sobre o seu pessoal. 

 
  

Ilustração 21 – Vila Flamiano15, Largo do Marquês de Nisa; Rua 
Gualdim Pais. (Pereira, 2017, p. 165). 

Ilustração 22 – Vila Cabrinha16, Rua da Fábrica da Pólvora. 
(Pereira, 2017, p. 164). 

Surgem então as habitações integradas no edifício das instalações fabris, como é o caso 

dos armazéns localizados no Poço do Bispo. Neste exemplo, as habitações localizam-

se nos andares superiores formando blocos ao longo da via pública que se destinavam 

ao escalão superior do pessoal. 

  

 
15 - Importante exemplo de vila operária, construída em 1887 para o pessoal da Companhia de Fabrico de 
Algodão de Xabregas, nos terrenos da própria fábrica. Entrada sob o prédio ostentando uma grade no 
tímpano do portal com a data de 1866. Pertence hoje, aos Grandes Armazéns do Chiado. (Pereira, 2017, 
p. 165). 
16 - Grande bloco de 3 pisos marginando o antigo arruamento, agora alargada, e com um 2º corpo paralelo 
mais curto, formando Pátio. Construída na configuração atual pela Fábrica de Estamparia e Tinturaria de 
Algodão, entre 1883 e 1890. (Pereira, 2017, p. 164). 
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Vilas de escala Urbana 

Na sua grande maioria as vilas organizavam-se em função de um espaço privado 

comum, sem comunicação com a rua. Com o desenvolvimento desta corrente tipológica 

vai-se diversificando e ao mesmo tempo afastando-se do chamado Pátio primitivo.  

É no seguimento desta evolução que as vilas vão sendo construídas em maiores 

dimensões e com uma maior complexidade, incorporando equipamentos que até então 

não continham. 

A dimensão destas realizações e o seu cuidadoso planeamento, em articulação com o 

caráter de autonomia que sempre guardam, conduz frequentemente à inclusão de 

elementos de equipamento coletivo nestes conjuntos. Trata-se geralmente de 

estabelecimentos comerciais de primeira necessidade, mas aparecem também escolas, 

espaços de convívio […]. (Pereira, 2017, p. 168). 

 

 
  

Ilustração 23 – Bairro Estrela d´Ouro17, Rua da Graça, 22 Rua 
Senhora do Monte, 14. (Pereira, 2017, p. 170). 

Ilustração 24 – Vila Cândida18, Avenida General Roçadas, 24. 
(Pereira, 2017, p. 165). 

 
17 - Conjunto de unidades de 2 pisos com galeria, que inclui o palacete do proprietário e integrando as ruas 
Virgínia, Rosalina, Josefa Maria e Serra Vidal. Painéis de azulejo policromado junto a cada uma das 
entradas e um outro, de grandes dimensões, no centro do bairro com a inscrição: Bairro Estrela d´Ouro – 
Agapito Serra Fernandes – 1908. (Pereira, 2017, p. 170). 
18 - Composta por 35 unidades-escada de 2 pisos, com 2 fogos/piso. Total de 137 fogos. Incluídos no 
conjunto: 1 estabelecimento, escola primária e esquadra PSP (desativada). Construída em 19012/1915 pelo 
banqueiro Cândido Soutto-Mayor, proprietário do grande palacete da Avenida Fontes Pereira de Melo. Após 
o 25 de Abril a neta doou a propriedade aos moradores, que elegeram uma comissão administrativa. 
Decorre um processo para a posse individual das habitações. Parque infantil construído em 1975. (Pereira, 
2017, p. 170). 
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Nesta tipologia de habitação a mesma pode dividir-se em tipos, “unidades de habitação 

horizontal, como o bairro Estrela d’Ouro, ou conjuntos massivos de blocos em altura, 

como o Bairro Clemente Vicente”. (Pereira, 2017, p. 168). 

 

Os bairros operários e económicos 

Estes bairros que em muito se assemelham às vilas de escala urbana, foram 

construídos através da iniciativa privada, das empresas industriais e construtores que 

sem o apoio do estado seriam os próprios a avançar com este tipo de construção.  

Entretanto, com a formação de um proletariado industrial, o movimento operário dava os 

primeiros passos e começava a organizar-se para resolver os seus problemas. Verifica-

se assim um primeiro surto do cooperativismo e do associativismo em Portugal. (Pereira, 

2017, p. 174). 

  

Ilustração 25 – Bairro dos Operários dos Barbadinhos19, Rua 
Bartolomeu Costa. (Pereira, 2017, p. 175). 

Ilustração 26 – Bairro Marechal Carmona20, Rua Henrique Galvão. 
(Pereira, 2017, p. 176). 

Com a implantação da 1ª República inicia-se em 1918 a construção dos Bairros Sociais 

da Ajuda e do Arco do Cego, idealizados com uma certa grandiosidade introduzindo 

uma nova tipologia na cidade tentando contrariar a monotonia das casas uniformes e 

com caráter pobre.  

As galerias são o acesso coletivo a cada uma das habitações, por vezes até com algum 

equipamento próprio, que engendram uma série de variações como as galerias 

 
19 Conjunto de 5 quarteirões integrando ainda as ruas dos Operários e Pedro Alexandrino e parte da Rua 
de Sapadores e da Calçada dos Barbadinhos. Construído a partir de 1891 pela Companhia Comercial 
Construtora. (Pereira, 2017, p. 175). 
20 Prédio com 1 2 pisos, de características económicas, construído nos anos 20, provavelmente pela CML. 
(Pereira, 2017, p. 176). 
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paralelas que se desenvolvem com pequenos lanços de escadas metálicas. Por vezes 

aa galerias tem ligações transversais entre si engendrando uma espécie de espaço 

tridimensional aberto. 

Em suma, as vilas Operárias são conjuntos de habitação camuflados no tecido urbano 

de Lisboa, em que ocupam espaços não construídos no interior dos quarteirões, com a 

finalidade de rentabilizá-los.  

Com o princípio de dar à classe laboriosa com fracos recursos uma habitação condigna, 

a sua construção era também económica, de forma simples utilizando materiais baratos 

baseando-se de certa forma numa estrutura modular, o que permitia uma ocupação 

mais elevada. 

Numa estrutura materializada por edifícios de pequeno porte que se desenvolvem num 

piso térreo, em alguns casos existiam um ou dois pisos, dispondo-se em torno de um 

espaço comum de caráter privado, tipo pátio ou rua. 

Princípios de construção simples para uma classe com poucas capacidades financeiras, 

foram estes princípios que levaram a encontrar novas formas de habitar para este tipo 

de habitante. Uma ideia de construção que ao longos dos anos se veio a perder muito 

por força da incrementação de novas leis da habitação implementadas pelo governo.  

 

2.3. INDUSTRIALIZAÇÃO E VIVÊNCIA 

Com a industrialização em estado avançado apropriando-se dos espaços rurais, este 

caminho estimulou o crescimento urbano desenfreado, económico e do comércio, 

dando assim inicio a um novo modelo social que aos poucos iria esmagando aqueles 

que para ela contribuíram com o seu trabalho.  

Mas a degradação das condições habitacionais e de vida de quem saíra dos campos 

em direção às cidades na esperança de uma vida melhor, e que nelas se perdia em 

condições de miséria, fome e indignidade, teve como consequência um clima de 

agitação social e política que marcou bastante as cidades industrializadas.  
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As condições de vida dos trabalhadores deterioraram-se nas últimas décadas do século, 

[…]. Verificou-se uma quebra dos salários reais e um aumento dos preços da 

alimentação, vestuário e habitação […]. No final do século uma família operária típica 

gastava cerca de quatro quintos do seu salário em alimentação. Mesmo assim, a 

qualidade da alimentação era muito pobre, constituída principalmente por batatas e 

vegetais. (Teixeira, 1992, pp. 66–67). 

Para terem uma habitação as rendas tinham de ser necessariamente baixas, com 

salários modestos dos trabalhadores, o que levava a alojamentos de baixa qualidade, 

insalubres e de pequenas dimensões. 

As classes Operárias sofriam constrangimentos de vária ordem, nomeadamente fracas 

condições de trabalho, baixas remunerações, inexistência de mecanismos de proteção 

social na doença, limitações no acesso à educação e condições de habitabilidade. A 

pobreza e a riqueza tinham geografias próprias no espaço urbano. (Agarez et al., 2018, 

p. 43). 

A insustentabilidade deste modelo social, e a incapacidade de as cidades darem 

resposta às necessidades mínimas de alojamento de quem nelas trabalhava, obrigou a 

repensar e reinventar as cidades como espaços de vida e trabalho. 

Nestes centros, o desequilíbrio entre a procura e oferta dava origem aos «remédios mais 

contraproducentes e contrários à higiene» - a sobreocupação de casas, a adaptação de 

espaços desadequados a habitação e a construção de estruturas precárias e 

improvisadas, sem condições mínimas de salubridade, conforto e privacidade. As 

consequências, negativas, eram importantes não só para a saúde pública, mas também 

para a coesão e a paz sociais: estabelecendo uma relação muito discutida […] explicava 

como «os operários e trabalhadores, em vez de sentir amor pela sua casa, começam a 

detestá-la, a considerá-la como uma estância de amarguras, despertando-lhe ela, não 

ideias de paz, quietação e felicidade, mas sim sentimentos de ódio e de revolta». 

(Agarez, 2020, pp. 17–18). 

Emerge assim um urbanismo marcado pelas preocupações sanitárias e sociais 

mostrando que era possível pensar num crescimento orgânico e funcional. 

“O crescimento urbano orgânico, aproveitando os caminhos como eixos orientadores, 

foi deixando vazios onde a agricultura convivia com as expansões urbanas, 

desenhando, de forma muito percetível, após o derrube das muralhas que definiam e 

fechavam o perímetro urbano, uma nova relação com as envolventes naturais sobre as 

quais cresciam. As cidades um processo de invasão das envolventes rurais e naturais, 

ao mesmo tempo que, no seu interior, a ocupação de antigos espaços de feiras, 

entretanto substituídos por mercados integrados no tecido urbano, abria caminho à 

entrada da natureza, sob a forma de jardins públicos.” (Fadigas, 2020, p. 28). 
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Com a necessidade de munir as cidades de infraestruturas para melhorar as condições 

sanitárias aliada às preocupações sociais fez com que os principais intervenientes 

procurassem uma reinvenção das cidades ao nível urbano, cultural e económico. 

É em 1901, a partir do Concelho Superior de Higiene Publica, desenvolvido um conjunto 

normativo que reflete sobre a transformação do espaço urbano e habitacional. Surge 

em 1903 o primeiro conjunto de normas, o Regulamento de Salubridade das Edificações 

Urbanas, com definição dos padrões mínimos de qualidade na construção e do 

ambiente. 

O desenvolvimento urbano esteve sempre associado ao processo social e tecnológico 

ao longo dos tempos, obrigando à transformação e organização dos solos que por 

ocupação humana e das respetivas atividades levou à substituição do uso agrícola e 

florestal pelo edificado e urbano. 

[…] era urgente iniciar frentes de obra tendo em vista a construção de bairros operário. 

Os conjuntos resultantes deviam, por sua vez, assegurar «as condições próprias para 

gozo da saúde, para o desenvolvimento físico, formação e educação moral e intelectual, 

aperfeiçoamento profissional e para o amparo, repouso e tratamento de doenças». 

(Agarez et al., 2018, p. 60). 

Como, nos novos bairros, o traçado retilíneo dos arruamentos exigia grandes 

movimentos de terras e a formação de enormes taludes para vencer os desníveis dos 

terrenos acidentados, o interior dos quarteirões ficou a níveis de um ou dois pisos abaixo 

dos da rua.  

Para além das habitações em Pátios nos interiores dos quarteirões ou em vilas com 

fachada para a rua, foram construídos bairros para a classe média-baixa, constituída 

por empregados de comércio, pequenos artesãos e militares de baixas patentes, por 

exemplo.  

Para se ter noção da situação das condições de vida, é salientar a publicação feita em 

1909, tornada oficial “em 1910 no n.º 49 do Boletim do Trabalho Industrial editado pelo 

Ministério do Fomento”, dizendo que “das causas diretamente associadas à vida 

quotidiana do operariado, o único aspeto que envolve a habitação prendia-se com a 

anulação do imposto sobre a renda da casa, surgindo esta exigência a par do salário 

mínimo garantido, da higiene e segurança no trabalho […]. (Agarez et al., 2018, p. 43). 
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A preocupação “pelo combate à insalubridade urbana estava no centro das 

preocupações higienistas, as habitações dos pobres serão, por essa via, tomadas com 

matéria de estudo e alvo de iniciativa regulamentar”. (Agarez et al., 2018, p. 44). 

Grande parte da população encontrava-se alojada em habitações sem conforto, 

salubridade e privacidade, sem segurança, em edifícios degradados, em barracas 

improvisadas, em suma, eram casas sem qualquer tipo de condições. 

Surge então em 1903 o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas (RSEU) 

que especifica o primeiro conjunto de normas, do qual se definia os padrões mínimos 

de qualidade da construção. 

Esta nova forma, com base em regulamentos, produz alterações estruturantes na 

construção das casas de baixo custo obrigando “à incorporação no seu desenho de 

dispositivos técnicos e funcionais que trouxeram alterações quer na organização do 

espaço interno como na sua relação com a sua envolvente e espaço público”. (Agarez 

et al., 2018, p. 44). 

Apesar das várias tentativas de construções baratas e da criação de regulamentos para 

as habitações das classes laboriosas, este caminho trilhado nem sempre foi fácil. 

Olhemos à vida destas populações, à sua vida mais privada, em que a existência de 

espaços de lazer praticamente não existiam. 

O crescimento rápido das cidades, por força da sua atração como centros empregadores 

da mão-de-obra que cada vez mais a elas chegava, significou o aumento da degradação 

das condições de vida, uma continuada redução do espaço habitacional disponível e, 

quase sempre, difíceis condições de funcionamento das infraestruturas básicas de 

abastecimento de água, de saneamento e do abastecimento alimentar. (Fadigas, 2020, 

p. 134). 

Fica patente que com o crescimento urbano a condição de alojamento dos seus 

habitantes não correspondeu, levando a graves problemas sociais destas populações. 

A falta de ajustamento das infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos serviços a 

crescimento demográficos muito rápidos e a falta de habitações explicam as condições 

degradantes do alojamento das populações Operárias, com consequências na 

organização formal e informal dos tecidos urbanos e nas dinâmicas sociais. O que fez 

com que as questões sociais e políticas associadas à industrialização fossem mais 

visíveis que as económicas. (Fadigas, 2020, pp. 137–138). 

Esta preocupação de quem investia e criava era praticamente inexistente, a falta de 

locais de entretenimento, como parques, jardins, etc., levava a que esta população por 
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vezes criasse elementos e estruturas que proporcionassem aos mais novos uma vida 

mais digna. 

O reconhecimento da habitação como uma questão social importante para a 

organização, funcionamento e coesão das sociedades foi o ponto de partida para o 

reconhecimento da necessidade de intervenção planeada nos traçados urbanos e na 

instalação de infraestruturas básicas. O reconhecimento de que a sustentabilidade 

urbana dependia do seu abastecimento alimentar e da existência num quadro de 

progresso económico e social indispensável para o conforto urbano e a paz social foi, 

para isso, essencial. (Fadigas, 2020, p. 148). 

Os espaços comuns públicos eram certamente os mais explorados, os mais 

vivenciados, desde os mais velhos aos mais novos. Era assim que a vivencia entre os 

habitantes se fazia e que se fomentava o sentido de comunidade nas vilas e bairros 

operários. 

No Estado Novo a habitação era assim considerada como alavanca da reforma da 

sociedade, a qual devia ser realizada por saltos sucessivos, darwinianos, capazes de 

afastar as vanguardas revolucionárias. (Agarez et al., 2018, p. 46). 

A habitação social representa uma das estratégias fundamentais da providencia estatal. 

O direito à habitação, constante da maior parte das constituições nacionais, força o 

Estado a uma intervenção em nome dos cidadãos menos favorecidos em termos 

habitacionais, tentando deste modo reduzir a sua situação de exclusão. (Augusto, 2000, 

p. 1). 

Todas estas questões levantadas em redor do alojamento da população menos 

favorecida, “deram origem a políticas públicas e a ações com vista à qualificação das 

cidades e à reformulação dos seus traçados, neles incluindo as redes de infraestruturas 

de abastecimento de água e de saneamento; para maior conforto das populações e para 

combater os focos de infeção. (Fadigas, 2020, p. 150). 

Com o governo e as câmaras a desvalorizar a questão da habitação da classe 

trabalhadora consideravam que não era da sua responsabilidade tomar uma posição 

sobre esta matéria.  

Com a implementação da República em 1910, o Estado vesse numa posição 

incontornável de ter de assumir a responsabilidade na questão da habitação social. 
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[…] o primeiro diploma que estabeleceu as condições de incentivo, pelo Estado, à 

construção de «Casas Económicas» - condições de expropriação de terrenos, de 

promoção, de conceção e de arrendamento das então alternativamente chamadas 

«casas baratas» - foi publicado em 1918. Por coincidência histórica, no Diário do 

Governo de 25 de Abril desse ano. (Agarez et al., 2018, p. 11). 

No início do século XX os termos utilizados, como salubridade urbana, saúde pública, 

moralidade e produtividade laboral eram sistematicamente utilizados para expressar a 

preocupação sobre a habitação “levando governos a procurarem formas de conciliar o 

putativo bem público com o interesse privado, sob a pressão da industrialização e da 

urbanização crescente das populações. (Agarez et al., 2018, p. 16). 

Com a entrada em vigor do Decreto nº 4137, de 25 de Abril de 1918 e com a sua 

respetiva legislação, são então desenvolvidos os primeiros bairros de casas 

económicas.  

O governo afirmava aqui a sua vontade de fazer um esforço decisivo para erradicar os 

bairros insalubres de Lisboa e Porto através da construção de casas baratas para os 

sectores mais pobres da população. […] Em condições especiais, estas casas podiam 

ser construídas pelas câmaras municipais ou pelo próprio Estado. A urbanização dos 

terrenos, o financiamento e a construção das necessárias infra-estruturas e serviços 

eram da responsabilidade das câmaras municipais, incluindo a construção das ruas, o 

estabelecimento de sistemas de saneamento, a instalação das redes de água e de 

eletricidade, a construção de escolas, o estabelecimento de meios de transporte baratos. 

(Teixeira, 1992, p. 77). 

De destacar as construções dos bairros do Arco do Cego em Lisboa, como sendo o 

primeiro bairro social de promoção pública, com 469 casas para famílias com poucos 

recursos e do Bairro da Ajuda em Lisboa. 
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Ilustração 27 – As Novas Edificações do Bairro do Arco do Cego21, 5 de maio de 1933 Lisboa. (Agarez, 2020, p. 31). 

Num contexto de renovadas reivindicações sociais republicanas, a retorica dos novos 

bairros – chamados ora «operários» ora «sociais» - insistia no direito «de quem trabalha 

e produz» a ter não só emprego mas também boas condições de alojamento. (Agarez, 

2020, p. 30). 

Com a construção do Bairro do Arco do Cego a ter início em 1919 e do bairro da Ajuda 

em 1920, os problemas financeiros levam à paragem da sua construção. Só em 1933 

em pleno Estado Novo, com o Programa de Casas Económicas, teve início a 

intervenção do estado no desfecho positivo dos respetivos bairros. 

 
21 - O primeiro grupo de «habitações independentes» (por oposição ao sistema de partes de casa, recurso 
de muitas famílias de baixos rendimentos) foi erguido em Lisboa, na Quinta das Cortes ao Campo Pequeno, 
e designado Bairro do Arco do Cego; participaram no projeto os arquitetos Arnaldo Adães Bermudes, 
Frederico Caetano de Carvalho e Edmundo Tavares. […] As narrativas consagradas sobre habitação 
apoiada em Portugal colocam, invariavelmente, o Arco do Cego como pioneiro das iniciativas publicas […] 
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       Ilustração 28 – Bairro Social da Ajuda, Lisboa 25 de janeiro de 1934. (Agarez, 2020, p. 28) 

 

Os bairros de casas económicas eram compostos de habitações unifamiliares, de um ou 

dois andares, independentes ou geminadas, cada uma com o seu próprio jardim. Estes 

bairros eram construídos diretamente pelo Estado e destinadas a funcionários públicos 

ou a trabalhadores filiados nos sindicatos nacionais patrocinados pelo regime. As casas 

eram pagas em prestações mensais ao longo de um período de 25 anos, findos os quais 

se tornavam propriedade da família. Este modelo formal, e o regime de propriedade que 

lhe estava associado. Adequava-se à política oficial de tornar cada família portuguesa a 

proprietária da sua casa, ao mesmo tempo, prevenia o que o regime considerava as 

“perigosas” concentrações de trabalhadores em blocos de habitação coletiva. 

Ideologicamente, a família era um dos pilares do Estado Novo, e isso traduzia-se na 

política de habitação do regime. (Teixeira, 1992, pp. 79–80). 

As bases de construção das casas económicas do Estado Novo baseavam-se nos 

tradicionais modos de vida da população portuguesa em geral que seria transportado 

para cidade. A promoção da casa própria era o cartaz de propaganda do governo 

baseado num discurso ideológico. 

As fundamentações tentam harmonizar através do acesso à «casa saudável, económica 

e comoda» o problema da «higiene social» com o da «paz social». (Agarez et al., 2018, 

p. 53). 

Contudo em 1938 este programa das Casas Económicas sofre assim uma primeira 

revisão, face ao avolumar do problema dos bairros de barracas que iam crescendo em 

Lisboa e também no Porto. 
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O programa consistia no desenvolvimento por três fases distintas, a primeira fase o 

Estado e os municípios arcavam com o financiamento, a aquisição dos terrenos, a 

construção, a distribuição das casas e da respetiva administração.  

 

Ilustração 29 – Características do programa das casas económicas, Silva 1987. (Silva, 1994, p. 663). 

 

Na segunda depois de adquirida a confiança nas instituições sociais, nos organismos 

cooperativos e nos serviços públicos, o Estado limitava-se a tratar dos terrenos e da 

construção. 

A terceira fase do processo era concluída quando “aquelas e outras atividades 

particulares, animadas com os resultados obtidos e em plena confiança, realizariam por 

si próprias integralmente tudo […]”. (Agarez, 2020, p. 58). 

Os bairros das casas económicas eram compostos de habitações unifamiliares, de um 

ou dois andares, independentes ou geminadas, cada uma com o seu próprio jardim. 

Estes bairros eram construídos diretamente pelo Estado e destinados a funcionários 

públicos ou a trabalhadores filiados nos sindicatos nacionais patrocinados pelo regime. 

As casas económicas construídas pelo Estado Novo pretendiam ser baseadas nos 

supostos valores e modos de vida tradicionais da população portuguesa. (Teixeira, 1992, 

pp. 79–80). 
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Na resposta dada face ao aglomerado de bairros de barracas o governo e as câmaras, 

criam um programa específico para o realojamento destas famílias, com a criação do 

Programa das Casas Desmontáveis com base no Decreto-Lei n. º28912, de Agosto de 

1938. 

[…]mil «Casas Desmontáveis» para realojamento dos habitantes daqueles aglomerados: 

construções em fibrocimento e madeira, «completamente mobilados», em dois ou três 

bairros «devidamente urbanizados, embora com a maior simplicidade» e incluindo 

«escola, templo, sala de reuniões e festas, lugares para vendas, recreios para crianças 

e centro de educação moral e social». (Agarez, 2020, pp. 59–60). 

 

               Ilustração 30 – Casas Económicas Desmontáveis, no Bairro da Boavista, Lisboa 1945. (Agarez, 2020, p. 61). 

 

O objetivo das casas desmontáveis era que as famílias em situações mais graves de 

alojamento ali residissem provisoriamente até poderem ingressar no programa das 

casas económicas, ao longo do qual o pagamento de prestações durante 25 anos lhes 

daria acesso à posse da casa. (Cachado, 2013, p. 138). 
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Ilustração 31 – Programa das casas Desmontáveis, Silva 1987. (Silva, 1994, p. 664). 

 
Contudo, a Câmara Municipal de Lisboa “reconheceu as deficiências no paliativo Casas 

Desmontáveis” (Agarez, 2020, p. 64), resolvendo em 1946 com o investimento na 

construção de Casas para Famílias Pobres. Essas casas com caráter definitivo, situadas 

em bairros integrados na malha urbana da cidade faziam parte deste novo programa de 

incentivo à habitação.  

Mas o mercado de habitação, apesar dos estímulos fiscais e urbanísticos, não resolveu, 

nem esteve próximo disso, a falta de alojamento das famílias insolventes, 

nomeadamente em Lisboa. E, como os meios financeiros postos à disposição das 

políticas públicas de habitação social foram insuficientes, só uma pequena parcela dos 

excluídos pelo mercado viu o seu problema do alojamento resolvido. (Silva, 1994, p. 

674). 

  



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   61 

3. BAIRROS OPERÁRIOS EM MARVILA 

3.1. MEMÓRIA E ESPAÇOS 

Durante muitas décadas, a margem oriental de Lisboa era uma zona rural e de lazer da 

cidade, que era constituída por quintas de recreio onde se tirava partido dos bons ares 

do rio e do campo, assim como das magníficas vistas da região. 

Se a zona ribeirinha constituía paragens de grande atração para o homem, os vales que 

se abriam para o interior – vales pouco profundos, harmoniosos e de grande suavidade 

de ar e de clima – para além de proporcionarem vias de acesso fácil, eram convidativos 

ao lazer e a atividades agrícolas pela ruralidade construída ao longo dos anos. Mas se 

os vales eram as vias de ligação, as suas encostas e os espaços altaneiros 

possibilitavam as condições para o lazer – caça e outras práticas de diversão. (Consiglieri 

e Abel, 2002, p. 20) 

 

       Ilustração 32 – Levantamento da Planta de Lisboa de 1904-1911, dimensões da antiga Quinta do Marquês de Abrantes, Azinhaga                                    
dos Alfinetes com o Palácio dos Alfinetes (Rodrigues et al., 2015, pp. 30–31) 

Local de silêncio, tranquilidade e acima de tudo de lazer. Se de um lado predominavam 

os campos do outro o Rio Tejo, com o Mar da Palha assim chamado pelo facto da palha 

das lezírias ribatejanas serem trazidas pela água do rio.  
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Era aí que, se começava a formar Marvila, a “Vila do Mar”. O afastamento geográfico de 

Lisboa, com a sua saudável distância do bulício da metrópole, oferecia as condições 

ideais para que a zona oriental -e, especificamente, Marvila – se tornasse uma opção 

privilegiada para alturas de retiro. (Rodrigues et al., 2015, p. 25) 

 

Ilustração 33 - – Pormenor do levantamento da Planta de Lisboa, 1904/1911, Azinhaga do Vale Fundão, Quinta do Vale Fundão 
(Rodrigues et al., 2015, pp. 28–29) 

Marvila era o local perfeito para um retiro espiritual, como um resort onde o silêncio e o 

ar puro faziam parte de um vasto conjunto de qualidades “o sítio ideal para se concentrar 

na reflexão” (Rodrigues et al., 2015, p. 25), tornando-se no século XVIII num ponto de 

atração para a criação de quintas de recreio. 

No entanto, esta zona diz-nos através da sua história que outrora existiu povoamento 

pelo facto de se ter descoberto uma placa de xisto ornamentada com cerca de cinco mil 

anos, de lápides do período de ocupação romana do século III e de pedras que fariam 

parte de um friso de um templo visigodo em Chelas. 

O que nos diz da real presença de povos nesta localidade em outras épocas realçando 

que Marvila foi e é uma freguesia em constante mudança tanto na morfologia como na 

sua ocupação. 

Depois de D. Afonso Henriques doar todas as terras de Marvila à Mitra e ao Cabido de 

Lisboa, é então que em 1150 com D. Gilberto de Hastings as terras são dividas em 31 
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parcelas entregando parte aos cónegos da Sé e ficando com outra parte na posse da 

Mesa episcopal. É as courelas que iriam marcar a topografia do território de Marvila “que 

se manteriam como alicerces para as quintas que aí viriam a estabelecer-se a partir do 

século XV” (Rodrigues et al., 2015, p. 26).  

Até meados do século XIX, Marvila era composta por conventos e quintas22, local que 

servia de férias e de lazer da aristocracia lisboeta. Com uma topografia bastante 

acidentada com difíceis condições de acesso, este território era, em grande parte, usado 

para a área de cultivo de hortas. 

No século XVII, criaram-se diversas quintas, propriedades de nobres que ali se 

instalavam pela proximidade do sítio. Assim, a Quinta do Poço do Bispo era propriedade 

de Jorge de Castro Lemos; os Conde Figueiró construíram a sua quinta com um 

belíssimo palácio que depois se passou a chamar Quinta do Marquês de Abrantes; a 

construção do palácio da Mitra, na Quinta do Arcebispo, foi outro dos grandiosos edifícios 

que passaram a enriquecer Marvila; outra quinta de renome foi a de Braço de Prata, 

mandada edificar por António Sousa de Menezes, que perdera o braço direito em luta 

contra os holandeses no Brasil; a Quinta da Matinha (ao Poço do Bispo) foi outra das 

mais afamadas. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 23) 

A freguesia de Marvila, criada em 1959, revela ainda que escassos, alguns vestígios 

pré-históricos23 marcas que foram deixadas de outras épocas. Sendo outrora uma área 

maioritariamente rural povoada por quintas e hortas, que abasteciam alguns mercados 

da cidade de Lisboa, imagem que foi perdendo ao longo do tempo. 

É remota a ocupação humana neste e noutros vales de Lisboa desde a época de 

caçadores, pescadores, recolectores pré-históricos de que há vários testemunhos. Estas 

populações começaram por se deslocar no Tejo, isto é, a “navegar” (se assim se pode 

dizer) adaptando-se à natureza do rio e das suas margens, por outro lado, fazendo 

pequenas alterações e ajustes para a satisfação das suas necessidades através da 

pequena cabotagem, de canais, construindo pequenos diques para proteção das cheias. 

Aliás pode-se dizer que o homem reinventou a sua ligação ao Tejo ao longo dos tempos. 

(…) Achados romanos atestam a presença deste povo em Chelas, com lapides votivas 

 
22 - Nesta freguesia, junto ao Tejo e protegida por encostas suaves, o estabelecimento de quintas de recreio 
com seus jardins, desde o século XVII e com maior desenvolvimento na centúria seguinte, constituiu quase 
que um convite obrigatório na implementação desta tipologia de quinta. Aos pés dos palácios ribeirinhos o 
Estuário e o Tejo constituíam elementos preponderantes da paisagem, o grande espelho de água que teria 
feito as delícias de Le Nôtre e cujos eixos visuais se ofereciam para usufruição gratuita dos ocupantes 
destas quintas. (Abel e Consiglieri, 2021, p. 24) 
23 - A verdade é que os povos antigos chamavam mar ao estuário do Tejo e que a frente ribeirinha de 
Marvila constituiria, então, uma zona de acesso privilegiado. Este território integra-se numa zona que, em 
eras geológicas mais recuadas, esteve submersa pelas águas, sendo ainda hoje frequentes os testemunhos 
marinhos, documentados por conchas, búzios e outros fosseis, a par dos vestígios de fauna próprios dessas 
épocas, como o célebre crocodilo de Chelas exposto no Museu dos Serviços Geológicos de Lisboa, ossos 
de mastodonte e outros espólios remotos. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 18) 
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e funerárias, um friso de sarcófago, uma necrópole lusitano-romana entre outros 

materiais. (Abel e Consiglieri, 2021, p. 19) 

Atualmente presente nesta localidade encontra-se o Palácio do Bispo, mais conhecido 

como Palácio da Mitra24, construção do século XVIII, que constitui parte do conjunto 

projetado que foi outrora residência dos arcebispos de Lisboa.  

 

  Ilustração 34 – Imponente átrio e entrada do Palácio dos Arcebispos, atual Palácio da Mitra, Marvila (Ilustração Nossa, 2020) 

Situado na Rua do Açúcar o Palácio dos Arcebispos foi construído nos terrenos que 

pertencia à Mitra de Lisboa. É junto ao rio que a quinta e o Palácio marcam presença, 

sendo um marco na freguesia de Marvila que perdura e retrata algumas das vivências 

desta localidade. 

 
24 - É nesta freguesia que está a Quinta da Mitra, em Marvila, tao importante outrora. (…) A fachada que 
olha para o sul é a principal, e fica à beira da estrada. Sobre o Pátio, a oeste, ficam as janelas de outra face. 
A fachada do lado este corre por um jardim que sobe ao nível do andar nobre. Da parte do Norte abrem-se 
janelas e portas para o jardim e grande quinta. Devemos especializar o portão da entrada, cercado de 
balaustradas com pirâmides elegantemente lançadas, ao mesmo tempo grande e imponentes. O edifício 
que lhe fica contíguo era destinado ao alojamento dos criados. Em tempos de D. João V as salas do palácio 
eram ornamentadas de riquíssimos veludos, damascos, tapeçarias de alto preço, pelas paredes, tetos, 
mobílias e até solho. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 139) 



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   65 

 
Ilustração 35 – Fachada para a Rua do Açúcar do Palácio dos Arcebispos, atual Palácio da Mitra (Ilustração Nossa, 2020)  

 
Estas quintas foram repartidas e compradas mais tarde pela classe industrial e 

comerciante que no início do século XX, preencheram esta área com indústrias 

alterando profundamente a sua imagem.  

[…] na zona oriental estendem-se grandes unidades de produção. Ao mesmo tempo, 

afirmam-se os grandes entrepostos comerciais (como a José Domingos ou a Abel 

Pereira da Fonseca), no Poço do Bispo, e a atividade portuária prospera. (Silva, 2016, p. 

146) 

A construção desta localidade ao longo dos tempos foi-se definindo pelas vias que 

ligavam os conventos e palácios que usufruíam de uma ligação próxima com o rio Tejo. 

Com o surgimento dos caminhos de ferro em Portugal em meados de 1856, nos anos 

seguintes foi promovida a expansão de forma a garantir que as indústrias modernas que 

se iam instalando na zona oriental de Lisboa pudessem prosperar. 
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Pelos finais do século XVIII, instalam-se as primeiras manufaturas: sabão, curtumes, 

trefilaria e de açúcar, utilizando quintas que se encontravam degradadas desde o 

terramoto de 1755, como era o caso, entre outras, da Quintas dos Alfinetes. 

Paralelamente, vários burgueses, comerciantes manufatureiros transferem as suas 

residências secundárias para as antigas quintas que, entretanto, haviam comprado aos 

não menos antigos proprietários arruinados e onde viriam a instalar as primeiras fábricas. 

(Consiglieri e Abel, 2002, p. 26) 

Marvila foi-se desenvolvendo mediante as necessidades da época em que os seus 

limites foram sucessivamente alterados, com a implantação de novos acessos como a 

Doca do Poço do Bispo, a linha de comboio de ferro e a Av. Infante Dom Henrique, que 

tiveram grande importância para a instalação das unidades fabris e dos grandes 

armazéns.  

A ocidente, as fábricas cresciam no vale de Alcântara, a oriente, a freguesia de Marvila 

era palco de iguais transformações. Com a expansão da linha ferroviária do Norte, que 

passa a atravessar a freguesia a partir de 1856, Marvila torna-se definitivamente local 

de destaque para a fixação industrial e de grandes armazéns comerciais, com especial 

prevalência do fabrico de tecidos de algodão, tabacos, transformação de cortiça, 

moagens, tanoarias, ou comércio vinhateiro. 

 

Ilustração 36 – Fabrica de Braço de Prata, interior da oficina de peças de armas portáteis e metralhadoras. (Consiglieri e Abel, 2002, 
p. 37). 
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Esta proximidade com o rio Tejo privilegia a instalação de fábricas em toda a sua 

extensão o que levou a uma alteração da orla fluvial. Como consequência estas fábricas 

foram apoderando-se das antigas quintas e palácios e dos espaços envolventes, dando 

início a alteração de um território que outrora era rural. 

Pelos finais do século XVIII, instalam-se as primeiras manufaturas: sabão, curtumes, 

trefilaria e de açúcar, utilizando quintas que se encontravam degradadas desde o 

terramoto de 1755, como era o caso, entre outras, da Quinta dos Alfinetes. (Consiglieri 

e Abel, 2002, p. 26). 

Ao longo dos tempos estas unidades fabris foram sucessivamente aparecendo, 

nomeadamente na Rua do Açúcar, sendo uma zona privilegiada pela proximidade com 

o rio Tejo, fez despertar o interesse de outros industriais. 

Devido à necessidade de mão de obra que era preciso nas fábricas, como consequência 

emerge um grande número de habitantes em Marvila. A procura por trabalho e as 

fábricas e armazéns a necessitarem de mão de obra, faz com que a habitação nesta 

zona de Lisboa cresça em flecha e o aglomerado urbano suba exponencialmente. 

Ao longo das décadas de implantação fabril, e à semelhança das restantes regiões 

industrializadas do país e da capital, também a zona oriental de Lisboa se viu 

confrontada com a necessidade de albergar a sua população operária, que aumentava 

de dia para dia. (Silva, 2016, p. 145). 

As sucessivas vagas de trabalhadores, na sua maioria vindos do mundo rural, 

encontrariam meios de se fixar no espaço oriental da cidade; desde a rua de Marvila ao 

beco dos Toucinheiros (no Beato), por todo o lado se ocupavam Pátios e outros espaços 

obsoletos do edificado, reaproveitando velhos palácios devolutos ou ocupando os 

logradouros de prédios de habitação com a construção de pequenas “células” 

habitacionais. Assim, e à semelhança do que sucedera ao longo dos séculos em épocas 

de rápido crescimento populacional, proliferou em Lisboa uma nova geração de Pátios 

de habitação popular. (Silva, 2016, p. 146). 

Assim, e à semelhança do que sucedera ao longo dos séculos em épocas de rápido 

crescimento populacional, proliferou em Lisboa uma nova geração de Pátios de 

habitação popular.  
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Marvila e Beato eram zonas de intensa atividade, num espaço urbano que se foi 

moldando sob o peso desta grande concentração populacional. Por todo o país em 

especial em Lisboa, ensaiam-se sucessivas campanhas de incentivo à construção de 

habitação económica, mas estes não vão conseguindo responder às necessidades, 

assistindo-se à proliferação de bairros clandestinos ou bairros de lata um pouco por toda 

a envolvente da cidade, realidade a que não ficou alheia a zona ribeirinha oriental. (Silva, 

2016, p. 146). 

Era nestas condições que os habitantes de Marvila viviam, com baixos recursos 

económicos, como de resto se podia constatar em grande parte da cidade lisboeta. Uma 

zona pobre, de uma cidade pobre, de um país pobre, onde a habitação era o reflexo de 

um modo de vida em geral.  

Mas era neste modo de vida que as pessoas, nas palavras de alguns moradores, se 

sentiam felizes. Uma população vinda maioritariamente de um mundo rural, do Norte do 

país, sem grande escolaridade, mas com uma enorme vontade de vencer na vida como 

poderemos constatar nas palavras de alguns habitantes. 

Perante a ausência de soluções estatais, era nos Pátios e nas vilas que estes habitantes 

residiam habitualmente, devido às suas carências económicas, era desta forma que os 

habitantes encontravam forma de se fixar. 

Como acontecia na grande Lisboa, Marvila era o espelho da restante cidade, em que os 

Pátios e posteriormente as vilas, eram as formas iniciais de habitação para uma classe 

laboriosa.  

Nesse contexto, nascia assim no número 16 na Rua do Açúcar, o Pátio Beirão, núcleo 

de habitação ligada à produção que albergava os trabalhadores que aqui trabalhavam. 

 

Pátio Beirão 

Com a fachada virada para a Rua do Açúcar, este edificado com ligações à produção, 

apresenta um portal nobre com um brasão de armas. No seu piso térreo, que tem ligação 

direta com a rua, este edifício apresenta os vãos que provavelmente seriam as zonas 

de armazém ou cavalariças. 

Ao centro um portal pelo qual é feito o acesso ao seu interior e posteriormente aos pisos 

superiores, através de um pequeno túnel com uma rampa de acesso onde é percetível 

a adaptação do antigo palacete à habitação popular. 
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Ilustração 37 – Acesso às habitações no Pátio Beirão, Marvila (Ilustração Nossa, 2021)  

 
Esta quinta, do século XVII, pertenceu inicialmente à família Bettencourt, que servia a 

Casa de Bragança, em Vila Viçosa e que acompanhou D. João IV para Lisboa. No século 

XVIII, já nela morava Christian Smith, até 1782. Teve em seguida vários arrendatários, 

sendo dividida entre eles, por isso foi o edifício adaptado a diferentes funções. 

(Consiglieri e Abel, 2002, p. 88). 

O Pátio Beirão é atualmente propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, sendo um 

caos raro das antigas quintas de Marvila, com a fábrica de produção no piso térreo e a 

habitação nos pisos superiores foi assim possível manter a sua caraterística agrícola.  

Adaptando a antiga quinta ao lote de terreno que se estende pelas traseiras do antigo 

Palácio, para aí instalar um dos viveiros da CML. 

De salientar que o nome dado à rua, hoje Rua do Açúcar, deriva precisamente do facto 

de ter existido uma fábrica de refinação de açúcar nos terrenos da quinta.  
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Vila Pereira 

Edifício vizinho do Pátio Beirão, a Vila Pereira situada na Rua do Açúcar apresenta uma 

tipologia muito semelhante às restantes habitações da classe trabalhadora em Lisboa 

classificada pelo Arq. Nuno Teotónio Pereira como habitação ligada diretamente à 

produção. 

Destaca-se por ser um edifício localizado ao longo da Rua do Açúcar e pelo facto das 

habitações ficarem sobre os armazéns de atividade, este edifício albergava a habitação 

dos respetivos operários e o próprio local de trabalho.  

No que concerne à sua morfologia, a Vila Pereira é um edifício com uma distribuição 

ritmada das suas portas no rés-do-chão, a presença das janelas no primeiro andar e 

pelas suas grandes chaminés que marcam fortemente o edificado. 

  

Ilustração 38 – Escadas de acesso ao 1º piso, Vila Pereira, 
Marvila (Ilustração Nossa, 2020) 

Ilustração 39 – Interior da zona de circulação, Vila Pereira, 
Marvila (Ilustração Nossa, 2020) 

Sendo mandado construir em 1887 pela Sociedade Santos Lima este edifício reúne as 

duas funções, o trabalho e a habitação, trata-se de uma construção associada a 

empresas de pequena dimensão, o que era bastante usual na atividade industrial. 

Outra modalidade surgiu mais tarde, associada a empresas de menor dimensão, em 

setores específicos da atividade industrial: as habitações integradas no próprio edifício 

das instalações fabris. O ramo em que esta tipologia se tornou prática corrente foi o de 

tratamento e distribuição de vinhos, cuja atividade, desenvolvida em “armazéns”, se 

concentrou fortemente na zona do Poço do Bispo- já que esta industria recebia a matéria-

prima, quer por caminho-de-ferro da região do Oeste, quer por via fluvial, por meio de 
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fragatas que escoavam a produção do Ribatejo. Nesta modalidade, as habitações 

localizam-se em andares construídos sobre parte dos armazéns, formando blocos ao 

longo da rua. (Pereira, 2017, p. 163). 

Em termos arquitetónicos, a Vila Pereira apresenta a mesma qualidade que na restante 

cidade de Lisboa sem grandes adornos destaca-se a conjugação dos elementos 

funcionais. 

 

     Ilustração 40 – Fachada da Vila Pereira, Marvila (Ilustração Nossa, 2021) 

A fachada do prédio revela-nos dois pisos, destacando-se pelo conjunto de elementos 

tradicionais. O piso térreo composto por uma porta e duas janelas de arco de volta 

inteira, com a bandeira a ser preenchida por um gradeamento de ferro fundido onde 

seria colocada a placa com o nome da vila. 

No piso térreo estavam situadas áreas amplas para o desenvolvimento da atividade 

industrial e entre o primeiro andar e o sótão estavam distribuídas as habitações, que à 

época suportavam imensos trabalhadores. 

As habitações estavam distribuídas ao longo de um corredor com iluminação zenital por 

meio de claraboias, “passando a luz para o piso inferior através de aberturas no 

pavimento preenchidas por grades” (Pereira, 2017, p.165), criando um sistema de 

vizinhança, proporcionando uma relação mais próxima entre os seus moradores. 
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Ilustração 41 – Corredor de acesso às casas dos trabalhadores, 
Vila Pereira, Marvila (Ilustração Nossa, 2020)  

Ilustração 42 – Escadas de acesso ao 2º piso com claraboia que 
permitia uma iluminação zenital, Vila Pereira, Marvila (Ilustração 
Nossa, 2020) 

O corredor existente em cada andar afirma-se como uma rua na qual se abrem as portas 

de cada habitação com a presença de vários elementos, entre eles o tanque e o caixote 

de lixo. No que respeita ao seu interior estas habitações apresentam espaços com áreas 

mínimas e indispensáveis o que à época se considerava necessário. 

Á presente época o edifício demonstra falta de manutenção, nomeadamente no seu 

interior com as paredes, os pisos e as escadas, estes dois últimos que são os acessos 

às habitações são reveladores da degradação em que se encontra o edifício.  
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Pátio do Colégio 

Subindo a Rua de Marvila deparamo-nos com um portal encimado por um brasão de 

armas, dando a conhecer mais um Pátio Palaciano, o Pátio do Colégio, claramente um 

dos edifícios históricos com enorme relevo da zona de Marvila. 

 

Ilustração 43 – Entrada do Palácio Marquês de Abrantes, atual Pátio do Colégio, Marvila 
(Ilustração nossa, 2021) 

Este edifício foi alvo de algumas intervenções ao longo dos anos. No seu início seria de 

dois pisos dividido em três corpos. Anos mais tarde foi-lhe acrescentado mais um piso 

ficando com a imagem que perdura até aos dias de hoje, sendo claramente um dos 

edifícios mais marcantes da história de Marvila. 

Assim que se atravessa o portão de cantaria acede-se ao Pátio que tem uma forma 

retangular e de relativa dimensão. De seguida surgia uma galeria composta por três 

arcadas e um alpendre que se acedia por uma escadaria de dois lanços. 

Em 1854, parte da quinta é expropriada pelos caminhos de ferro, com a construção da 

linha que atravessou os seus terrenos, isolando a Rua de Marvila da restante zona 
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ribeirinha. Quando este antigo palácio de lazer é arrendado ao Estado em 1862 é alvo 

de obras de requalificação e é instalada a Primeira Escola Normal portuguesa, 

estabelecimento de ensino e formação de professores primários.  

O palácio respeita o traçado arquitetónico do século XVII e tem a entrada virada para a 

Rua de Marvila, que na época da sua construção era a via estruturante do lugar, isto é, 

o palácio marcava a centralidade de Marvila, o que significava que os seus senhores 

eram suficientemente importantes para dominarem o sítio, a quinta e a rua. E, para tanta 

dignidade, o portão de entrada, que marca a diferença dos restantes palácios da zona. 

Este portão centraliza um muro e é ladeado de janelas e frontões triangulares, que fazem 

a passagem do olhar de dentro para fora e vice-versa. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 91). 

Com a transferência da Escola Normal em 1919 para outra localidade este edifício sofre 

novo arrendamento, mas desta vez a um particular, que de forma progressiva se foram 

instalando famílias Operárias.  

Com o passar dos anos e com a chegada da era industrial a esta zona, este belo edifício 

que outrora albergava a burguesia, mais tarde com a desativação da Escola passou a 

ser ocupado pelas fábricas e pelos seus trabalhadores. 

O próprio nome (não oficial) do Pátio deste palácio adaptou-se às circunstâncias 

históricas pelas quais passou, ficando a ser conhecido também, por algumas pessoas, 

como o Pátio do Colégio. (Rodrigues et al., 2015, p. 34) 

Mesmo com o seu estado degradado o Pátio foi sendo ocupado pelas famílias que 

chegavam para trabalhar na capital. Para conseguir albergar estas famílias o Pátio foi 

sendo alterado passando a ser um espaço de habitação coletiva.  

Passariam a viver aqui inúmeras famílias ligadas à indústria local, tirando partido da 

espacialidade existente do palácio e de várias transformações impostas para albergar 

os trabalhadores, a imagem inicial do palácio foi sendo adulterada durante décadas. 
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Ilustração 44 – Lavadouro coletivo do Palácio do Marquês de Abrantes (atual Pátio do Colégio), Marvila (Consiglieri e Abel, 2002, p. 
24) 

 

 

Ilustração 45 – Interior do Pátio do Palácio Marquês de Abrantes (atual Pátio do Colégio), Marvila (Ilustração Nossa, 2021) 

No contexto atual o Pátio do colégio alberga a Sociedade Musical 3 de Agosto que está 

diretamente ligada à Marcha Popular de Marvila, que cria e fomenta a união e convívio 

entre os vários moradores. 
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Este edificado é de certo modo a imagem de um local em constante transformação e 

adaptação, o espelho de uma população que foi crescendo num meio difícil com poucos 

recursos. 

Os Pátios e vilas de habitação popular, agora já uma marca permanente no edificado 

da zona oriental, estariam então na sua capacidade máxima. Marvila era uma zona de 

intensa atividade, num espaço urbano que se foi moldando sob o peso desta grande 

concentração populacional.  

Os salários das classes trabalhadoras eram bastante baixos, consequência do fraco 

desenvolvimento de sector industrial, e nesta situação os trabalhadores apenas podiam 

ter acesso a formas de habitação de baixa qualidade e baixo custo. (Teixeira, 1992, p. 

68) 

Por todo o país e em especial Lisboa, ensaiam-se sucessivas campanhas de incentivo 

à construção de habitação económica, mas estes não vão conseguindo responder às 

necessidades, assistindo-se ao crescimento de bairros clandestinos ou bairros de lata 

um pouco por toda a envolvente da cidade, realidade que se espelha na zona ribeirinha 

oriental. 

A partir da década de 80, porém, a reconfiguração da economia e a adoção de novos 

modelos produtivos foram ditando o fim da era industrial que mudara a face desta antiga 

zona de lazer da nobreza.  

Com a terciarização da cidade e do país, também aqui as fábricas foram fechando e os 

grandes armazéns parecem ter perdido a competitividade, agonizando até à sua 

extinção total.  

Marvila viu assim desaparecer as razões do seu desenvolvimento nos últimos dois 

séculos, a indústria e os grandes armazéns vitivinícolas, e as populações que para aqui 

haviam afluído ao longo de décadas tiveram de lidar com a perda dos seus meios de 

subsistência.  

À medida que cresceram, as novas gerações foram muitas vezes partindo, procurando 

novos locais de trabalho. O antigo frenesim de operários silenciou-se, as fábricas e as 

frágeis habitações populares dos núcleos mais antigos foram-se desertificando. 
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3.2. PESSOAS E ESPAÇOS 

As sucessivas vagas de pessoas – homens, mulheres e crianças – que vieram para 

Marvila para trabalhar ou habitar, recriaram, neste contexto geossocial, formas culturais 

e de lazer que ainda hoje são detetáveis através das manifestações culturais que se 

realizam. Também as pessoas que todos os dias invadiam a Zona Oriental da cidade 

para angariarem sustento nas fábricas e oficinas, muitas delas oriundas de distantes 

pontos da cidade (…) (Consiglieri e Abel, 2002, p. 39) 

Chegados para trabalhar nas quintas ou nas fábricas, os novos habitantes parecem 

ter seguido os seus familiares ou conterrâneos que já se haviam mudado para esta 

região. As famílias recebiam os seus parentes, ajudando os recém-chegados a 

encontrar lugar não longe de si. 

A população, de início predominantemente oriunda do distrito de Viseu – concelhos de 

Castro Daire, Cinfães e Resende -, trabalhava nas indústrias e armazéns circundantes. 

Construiu a sua rede de relações trazendo para junto de si as famílias, convocando para 

o local de trabalho e de residência familiares ou conterrâneos. (Rodrigues et al., 2015, p. 

70) 

Aqueles que encontravam trabalho procuravam habitar próximo do local de emprego 

para evitar as grandes deslocações e a perda de tempo nos transportes públicos para 

o trabalho.   

Apesar do crescimento industrial desta região, a vida nos Pátios, nas vilas e nos 

bairros de barracas da zona oriental de Lisboa foi marcada pelas dificuldades dos 

seus habitantes, não só na questão da habitação condigna, mas também na questão 

do lazer. 

Mas se a cidade é um sinal de desenvolvimento e de oportunidade, ela também é um 

sinal de pobreza e de degradação moral, económica, social e habitativa. As assimetrias 

estão à vista. (…) Com o 25 de Abril de 1974 deixou de existir um “controle” da situação 

e assistiu-se a uma verdadeira invasão da cidade. À medida que vinham as pessoas do 

campo, “deserdadas das suas terras”, mais os retornados das ex-colónias, Lisboa 

tornou-se no “El Dourado” das populações que nela viam a realização dos seus desejos 

e do melhoramento das suas condições de vida. O aumento dos núcleos de bairros 

clandestinos em Lisboa e em toda a AML, alteraram a fisionomia da Cidade e dos seus 

concelhos vizinhos. (Veiga Gomes, 2001, p. 47). 

No que diz respeito ao nível educacional percebe-se que as populações residentes nos 

bairros de lata demonstram níveis de instrução baixos, verificando-se que as 

percentagens de insucesso são muito altas.  
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Este facto não os inibe de serem capazes de produzir e de demonstrar a sua aptidão 

para as tarefas domésticas, da agricultura ou trabalhos ao nível da construção e 

reparação das suas habitações.  

A população do bairro era muito gira, quase toda oriunda do Norte do país. Eram pessoas 

que vinham do nada, muito económicas, com as suas hortinhas que cultivavam. Podia-

se passar ali à hora que fosse que não havia problema nenhum. A maior parte trabalhava 

nas fábricas em volta. Era uma vida muito dura, as pessoas trabalhavam muito. 

(Rodrigues et al., 2015, p. 110). 

A chegada e consequente permanência faz com que a vida social desta zona se altere 

de várias maneiras, entre elas as relações entre os vários moradores e as formas que 

procuram para manter as tradições. 

Para estas práticas culturais, trazidas pelos novos moradores, eram criados espaços de 

convívio, tais como, clubes de futebol que estavam relacionados com as várias 

coletividades, associações culturais nomeadamente os Ranchos Folclóricos, a Marcha 

de Marvila entre outras tantas. 

Assinale-se que este movimento foi criado ao longo de anos, com avanços e recuos do 

movimento associativo, conforme as épocas e a política repressiva ou de liberdade que 

o povo português viveu. E as classes laboriosas que deram o contributo para a sua 

criação, funcionamento e desenvolvimento, nelas passaram a usufruir os seus 

momentos de cultura (…) (Consiglieri e Abel, 2002, p. 40) 

A realidade desta cultura popular é traduzida na diversidade das associações presentes 

em Marvila que vai da cultura ao desporto, passando pelas atividades lúdicas para 

jovens e idosos é de facto uma riqueza patente em várias vertentes. 

No que diz respeito ao lazer é de destacar as casas regionais como a Casa do Concelho 

de Cinfães, a Casa do Concelho de Castro Daire e a Casa do Concelho de Arcos de 

Valdevez, todas elas ligadas à área da cultura em representação dos Ranchos 

Folclóricos. 
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Ilustração 46 – Rancho Folclórico, umas das atividades praticadas pela comunidade. (Rodrigues et al., 2015, p. 75). 

Este tipo de atividade faz parte desta população, sendo maioritariamente originários 

destas zonas, estas associações são a representação das suas origens. 

Como atividade lúdica para além dos Ranchos Folclóricos, existiam os clubes de futebol 

como o Marvilense, Chelas Futebol Clube e o mais conhecido o Clube Oriental de Lisboa 

que proporcionava aos moradores uma forma de convívio. 

 

Ilustração 47 – Clube Oriental de Lisboa, uma das primeiras equipas, Marvila, 1953. (Rodrigues et al., 2015, p. 125). 
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Alguns moradores recordam os tempos em que o clube do bairro disputava partidas com 

os grandes clubes do campeonato nacional e representava uma zona que apesar de 

pobre encontrava formas de superar os momentos mais complicados. 

Quem vê José Maria, com a sua característica bata branca, a passar discretamente pelos 

corredores do Centro de Promoção Social da Prodac, não o imagina em campo a medir 

forças com Eusébio. Grande erro. José Maria da Silva – Zé Maria para quem o conhece 

bem -, atualmente responsável pelo refeitório do Centro, aprendeu de perto a árdua 

tarefa de tentar travar o “Rei Eusébio”. (Rodrigues et al., 2015, p. 125). 

As coletividades criadas pelos trabalhadores, em muitos casos iniciadas em pequenas 

tabernas do bairro, serviam para o convívio e lazer dos homens. Era nestes sítios que 

as relações entre os seus habitantes se reforçavam e as iniciativas desportivas nasciam 

com o intuito de criar condições para os mais novos. 

 

Ilustração 48 – Grupo de moradores em convívio no Bairro Chinês, em finais do século passado, Marvila. (Rodrigues et al., 2015, p. 
104). 

De todas as formas de entretenimento que existiam em Marvila eram os bailes que mais 

juntavam pessoas, sem dúvida os momentos mais vividos por todos. Nas palavras de 

alguns moradores era nesta altura, nos Santos Populares que a diversão era realmente 

proporcionada.  

Surgiam em vários locais de Marvila bandas a tocar música, bailes espalhados por toda 

a zona e o interesse era tal que trazia gente de fora para não perderem os bailes. Os 
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bailes populares eram uma forma de manifesto popular no sentido de proporcionarem a 

todos momentos de alegria e convívio. 

Outra atividade em que os bairros populares em geral tinham eram as Marchas 

Populares em que cada freguesia de Lisboa criava a sua Marcha com toda a sua 

imaginação. 

A época dos Santos Populares era realmente uma festa com a Marcha de Marvila criada 

pelos moradores, era uma maneira de representação das suas origens e gente, dando 

a conhecer algumas das histórias e vivencias desta população. 

 

Esta marcha estreou-se em 1952 e era apresentada no programa deste: Organizada 

pela Sociedade 3 de Agosto de 1885 a Marcha de Marvila vai dar brado. Gente de 

trabalho, há-de trabalhar com alegria nesta nova marcha que por ser novidade com gosto 

será aceite. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 44) 

 

Ilustração 49 – Marcha de Marvila no ano da sua fundação, 1952. Organizada pela Sociedade 3 de Agosto. (Rodrigues et al., 
2015, p. 132). 
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A par de todas estas atividades lúdicas, em 1987 o Centro Social da Prodac é 

reconhecido pelos moradores como um sítio de encontro e convívio. Com o objetivo de 

permitir à população um maior número de atividades em grupo desde a música, dança, 

ginástica, etc. 

Esta abordagem desenvolveu-se a partir de dois vetores-suporte que dinamizavam o 

envolvimento e a participação da população. O primeiro vetor orientou a organização de 

atividades fora da rotina do dia-a-dia: as comemorações, festas e a exploração de 

espaços. As comemorações permitiam reunir a população em torno de referências que 

a dinamizavam. Um primeiro conjunto destas comemorações foi o formado pelos “dias 

especiais”, nos quais os atores familiares eram festejados, ao mesmo tempo que se 

estudava e valorizava o seu papel na família e na vida social. […] Um outro vetor desta 

abordagem integrada da realidade com o objetivo de dinamizar o envolvimento e a 

participação da população foi constituído pela realidade quotidiana da vida do Centro, 

pela regularidade e rotinas dessa atividade e dos serviços nas suas valências 

diversificadas. Neste último vetor estão incluídos os diversos percursos educativos não 

formais e informais, a cooperação com as famílias, o desenvolvimento dos grupos e o 

forte motor de identidade e de dinamização que foi constituído pela banda, rancho 

folclórico e escola de música. (Rodrigues et al., 2015, pp. 73–74). 

 

Ilustração 50 – Centro de Animação Comunitária (CENAC) e futuro Centro de Promoção Social, 1974, Marvila. (Rodrigues et al., 
2015, p. 63). 

Para além de todas estas atividades praticadas pela população, importa referir que 

outras vivências festivas eram proporcionadas, como a época do Natal, Carnaval, 

Páscoa e o arraial dos Santos Populares. 
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Estas celebrações realizadas nestas datas davam aos moradores um sentido de festa 

partilhando momentos de alegria e emoção, mostrando a importância da comemoração 

para a comunidade. 

Como podemos constatar nesta comunidade a sua relação com o espaço geográfico 

limitava-se pelo bairro, a sua relação com a cidade era escassa. A pouca exploração do 

espaço urbano era notória pelo facto da existência dos equipamentos, escolas, creches, 

igrejas e comércio existentes no bairro, levando ao desconhecimento da restante área 

geográfica. 

Se por um lado esse facto era positivo, dando aos moradores os bens necessários à 

sua subsistência e independência, por outro era negativo pelo facto de estarem isolados 

do que os rodeavam criando um sentimento de exclusão. 

Alguns moradores recordam com saudades essas alturas em que o bairro era enfeitado 

com bandeiras e fitas coloridas, as fogueiras espalhadas pelas ruas para que os mais 

pequenos saltassem.  

Estas práticas lúdicas ainda se encontram presentes fazendo parte dos seus habitantes, 

ainda que estes tenham mudado de lugar devido ao Programa Especial de 

Realojamento as tradições ainda se mantêm vivas. 

 

3.3. DAS VILAS AOS BAIRROS DE BARRACAS 

A pressão demográfica que se exerce sobre a cidade de Lisboa ao longo deste século 

fez emergir uma multiplicidade de problemas sociais, entre os quais o do alojamento. Já 

no início do século, as carências habitacionais levaram, por exemplo, à construção das 

vilas Operárias, o que, no entanto, não veio resolver, os problemas sentidos; as “vilas” 

acabaram por constituir uma resposta pontual e insuficiente para a necessidade dos mais 

pobres. Nesse contexto, as populações de mais fraca capacidade económica apenas 

encontraram alternativas de habitação vivendo em quartos, em paredes de casa, em 

casas demasiado pequenas para a dimensão da família, em bairros de barraca. (Cardoso 

e Perista, 1994, p. 99). 

No contexto da cidade de Lisboa começa-se a deparar com a proliferação dos bairros 

de barracas, onde grande parte da população mais carenciada e com dificuldade de 

poder suportar uma renda de casa, se estabelecia e encontrava forma de se fixar. 
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Os bairros de barracas vão alastrando pela cidade acabando por a envolver num “anel” 

de habitação degradada. (…) O crescimento da capital torna-se, então, o crescimento 

das suas periferias. A população de Lisboa ultrapassa os seus limites concelhios e 

começa a procurar “fora de portas” o seu local de residência, em busca das casas que 

começam a faltar em Lisboa, ou de rendas mais acessíveis. (Cardoso e Perista, 1994, p. 

100). 

Com a falta de resposta por parte do poder Estatal estes bairros de lata foram ganhando 

grandes proporções expandindo-se para fora da cidade. No princípio da década de 50 

Lisboa depara-se com um crescimento em larga escala dos bairros de lata, apropriando-

se dos espaços devolutos e esquecidos para aí construírem a sua habitação. 

Com a expansão para lá dos limites da cidade, Lisboa adquire uma imagem com o 

aspeto de clandestino com vários tipos de construção. Este tipo de aglomerados 

abarracados vai-se acentuando nomeadamente a Norte da cidade e nos concelhos 

periféricos. 

Estes bairros de barracas encontravam-se, na sua grande maioria, perto das zonas 

industriais onde a concentração da população era bastante numerosa.  

Para além disso, regista-se uma tendência para este tipo de bairros surgirem em terrenos 

expectantes, muito acidentados, de difícil acesso – encostas, declives, vales -, em zonas 

insalubres perto de ribeiras ou lixeiras, em áreas cuja morfologia as fez resistir à 

urbanização. (Cardoso e Perista, 1994, p. 102). 

Ao observar-se o território lisboeta é notório que “a localização destes bairros, enquanto 

um tipo de apropriação do espaço urbano, constitui um exemplo de essa apropriação 

não é um processo neutro nem aleatório mas que se efetua em função da exclusão de 

certos grupos sociais de certos locais”. (Cardoso e Perista, 1994, p. 102). 

Até mesmo na questão do realojamento das classes precárias em outros locais mais 

dignos de habitar, essa escolha não era feita de forma aleatória sendo estas populações 

colocadas em zonas limítrofes, afastadas do centro da cidade criando o sentimento de 

exclusão social. 

O fenómeno barraca/” bairro de lata aparece, pois, muito associado à cidade de Lisboa 

e à sua Área Metropolitana. Não se pretende com isto afirmar que ele deva ser entendido 

como um mero problema “local”, derivado exclusivamente de um persistente 

desequilíbrio entre oferta e procura de habitações. Pelo contrário, o problema da 

habitação em geral, e mais especificamente o problema da habitação degradada/” 

bairros de lata”, não pode dissociar-se do processo de crescimento e industrialização da 

capital. (Cardoso e Perista, 1994, p. 103). 
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O desenho físico do bairro de barracas surge a partir da forma em que a ocupação do 

território foi feita. Como em alguns casos não existiam ruas os acessos ao bairro foram 

surgindo espontaneamente sem um traçado coerente. 

A grande maioria dos bairros de barracas desenvolve-se em terrenos acidentados, com 

enormes declives e de difícil acesso. Esta apropriação não é feita de forma aleatória, a 

ocupação do espaço era um processo, mesmo dentro do contexto, tinha o seu critério. 

Estes aglomerados habitacionais degradados foram ao longo dos tempos 

acompanhando o processo de crescimento da capital lisboeta criando na maioria dos 

casos grandes estruturas e que eram ocupadas por pessoas oriundas de outras zonas 

do país. 

 

Ilustração 51 – Bairro Chinês, Marvila em finais da década de 1960. (Rodrigues et al., 2015, p. 92). 

Em larga maioria estes bairros eram ocupados por uma população oriunda de locais 

mais pobres do país e noutros casos vindos das ex-colónias portuguesas, o que levava 

à sobreocupação do território. 

Ao nível das condições da habitação destes bairros a situação era de precariedade 

sobretudo no que diz respeito às deficiências da construção e da qualidade dos 
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materiais25. As dimensões reduzidas das habitações, que em muitos casos estava 

sobrelotada, quando comparada com o número de pessoas que nela vivia. 

Com as famílias a viverem nesta situação de alojamento precário com a falta de alguns 

equipamentos básicos domésticos leva claramente a uma falta de conforto na qualidade 

de vida trazendo consequências. 

Todas estas carências em termos de equipamento doméstico mas também das 

condições básicas dos alojamentos, enquadradas nas deficientes condições de 

habitabilidade nos bairros degradados, se tornam ainda mais flagrantes e chocantes 

quando se toma em consideração o facto de estes bairros se situarem na cidade de 

Lisboa e nas suas periferias próximas; (…). (Cardoso e Perista, 1994, p. 106). 

Este período marcou bastante Lisboa com o problema da habitação e a proliferação dos 

bairros de barracas em grande escala leva a um aumento da clandestinidade. Com as 

construções ilegais por toda a cidade a ganharem proporções descontroladas faz de 

Lisboa uma cidade em crescimento descontrolado e sem um plano urbano. 

 

        Ilustração 52 – Bairro das Minhocas no Rego, Lisboa 1938. (Agarez et al., 2018, p. 239). 

 

 

 
25 - A diversificação dos materiais era notória neste tipo de habitação, o reaproveitamento das chapas de 
zinco, madeiras, plásticos, etc. Estes materiais eram trazidos pelos próprios moradores dos seus locais de 
trabalho. 
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De facto, cerca de um em cada quatro dos cidadãos no território continental vivia em 

ambientes construídos sem os indicadores de segurança, conforto, salubridade e 

privacidade à época codificados, ou seja: em edifícios materialmente degradados, em 

espaços considerados sobrelotados, nas chamadas ilhas ou barracas. (Agarez et al., 

2018, p. 239). 

Estas construções, na sua grande maioria, eram constituídas por materiais baratos de 

fraca qualidade o que não garantiam a sua segurança física, com a higiene e conforto a 

serem claramente descoradas. 

É claramente notório a sobreocupação e densificação das barracas que 

consequentemente levou a perda de privacidade. 

Com estas construções a ganharem um tamanho descontrolado em Lisboa, e não só, 

leva o poder político a tomar medidas de forma a controlar este tipo de construção. 

Após Marcelo Caetano assumir a liderança da ditadura em Portugal, é criado em 1969 

o Fundo de Fomento da Habitação (FFH) uma ferramenta criada para dar início a uma 

reestruturação ao nível administrativo e da habitação. 

O FFH seria responsável pela reforma da “produtividade da força de trabalho, o 

desenvolvimento urbano, em particular na proximidade das zonas industriais; o 

ordenamento do território em articulação com a agricultura, a indústria e o turismo; o 

apoio ao maior número possível de empresas e indústrias nacionais; o impulso do sector 

da construção, e a reconfiguração do mercado imobiliário”. (Agarez et al., 2018, p. 244). 

Ao longo da sua existência o Fundo de Fomento da Habitação subdividia-se em 

programas da ação direta e ação indireta, na qual consistia em Planos Integrados e 

realizações diversas, a questão do apoio técnico e financeiro a entidades e particulares, 

o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) entre outras comparticipações. 

Todos estes programas estavam suportados nos três objetivos acima descritos – reforma 

legal, agilização dos mecanismos de financiamento e dos processos burocráticos e 

introdução de métodos de racionalização de projeto – e na capacidade de adjudicação 

de obras e de controlo do acesso à propriedade da habitação através do arrendamento. 

(Agarez et al., 2018, p. 246) 

Com objetivos delineados no sentido de promover a habitação, procurando estabelecer 

níveis de qualidade espacial e arquitetónica materializando em bairros habitacionais na 

procura por uma harmonia urbana. 
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Criado em 1974, o Serviço de Apoio Ambulatório Local que se encontrava a cargo do 

FFH, composto por um corpo técnico especializado veio servir como ferramenta de 

combate à situação numa época de transição devido à Revolução de 25 de Abril de 

1974. 

Devido às várias carências de habitação, com principal foco nos aglomerados urbanos, 

como Lisboa, Porto e Alentejo, este serviço iria dar apoio em parceria com equipas 

locais e câmaras municipais e com a participação das populações mal alojadas com o 

intuito de contribuir para a transformação dos bairros em que residiam. 

O mesmo fundo ficou, a partir de 1978, com a responsabilidade pela prossecução de 

outra iniciativa surgida da Revolução: a Comissão para o Alojamento de Retornados 

(CAR), para a qual foi criado em 1976 um «programa habitacional extraordinário» em 

resposta à situação de emergência decorrente da descolonização e consequente 

repatriamento súbito de residentes nas antigas colónias. (Agarez, 2020, p. 93) 

 

O caso do Bairro Chinês em Marvila 

Foi nos terrenos desta antiga Quinta Marquês de Abrantes, bem como das quintas 

adjacentes, que se instalou o famoso Bairro Chinês, uma zona sobrelotada de barracas. 

O bairro Chinês era habitado por muitos moradores, chegados a Lisboa sobretudo 

durante o segundo terço do século XX, que excediam em número as casas disponíveis 

nos poucos bairros circundantes. (Rodrigues et al., 2015, p. 34) 

Mais conhecido como bairro chinês, até aos dias hoje ainda se desconhece a origem do 

nome dado a este bairro. Entre algumas versões, consta-se que o nome tem origem nos 

bairros chineses devido ao seu aglomerado de barracas e das ruas estreitas construídas 

de forma aleatória. 

É nos terrenos da Quinta Marques de Abrantes na década de 50 que começa então a 

surgir as primeiras barracas sem grandes condições de higiene e salubridade. De forma 

precária e clandestina construíam-se casas abarracadas nesta zona, tirava-se partido 

de todos os espaços e recantos para construir-se uma casa. 
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          Ilustração 53 – Bairro Chinês, Quinta Marquês de Abrantes, anos 90. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 40) 

À medida que os anos passavam e com a falta de apoio da parte do Estado as barracas 

na Quinta Marquês de Abrantes iam crescendo de forma descontrolada, estas formas 

de habitar apoderavam-se de todos os espaços devolutos. 

Estes terrenos na sua grande maioria eram de particulares que construíam habitações 

precárias com o objetivo de as alugar. Era desta forma que os proprietários dos terrenos 

lucravam e rentabilizavam os seus ativos num negócio bastante lucrativo nesta época. 

Como os Pátios e as Vilas existentes em Marvila não davam resposta à necessidade e 

à procura por parte daqueles que chegavam para se fixarem, era nos bairros de lata que 

a grande maioria encontrava meio para morar. 

As habitações eram construídas de forma precária com o uso de materiais simples, 

como o cimento, a madeira, o tijolo e a chapa na sua grande maioria estas casas tinha 

um só piso, mas em alguns casos os seus moradores realizavam obras de forma a 

aumentar a sua casa para albergar mais pessoas. 

Para além da precaridade dos materiais utilizados e das deficiências de construção, um 

dos aspetos que caracteriza os alojamentos nestes bairros de habitat degradado é a sua 

reduzida dimensão, sobretudo quando comparada com o número médio de elementos 

por família (…). (Cardoso e Perista, 1994, p. 105). 
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Estas construções, em grande parte, não tinham água canalizada tendo estas pessoas 

que se abastecerem dos vários chafarizes26 existentes por todo o bairro. Sem obedecer 

a qualquer plano este bairro foi-se desenvolvendo de forma caótica em que as 

construções surgiam coladas entre si criando becos e carreiros. 

Os chafarizes em muitas situações serviam de brincadeira para os mais novos, em 

épocas de calor as crianças tiravam partido das mangueiras, que serviam para os 

moradores se abastecerem, para tomarem “banhos de mangueira”. 

 

Ilustração 54 – Forma que os moradores encontravam para se abastecerem com água, Bairro Chinês, anos 90. (Rodrigues et al., 
2015, p. 69). 

 

 
 

 
26 - Entre os vários chafarizes existentes em Marvila destacam-se dois. O Chafariz da Azinhaga das 
Salgadas, construção que data de 1910 sendo um chafariz em cimento de encosto. No projeto, este chafariz 
deveria entroncar a canalização com outro, em Chelas de Cima. Estes chafarizes normalmente eram 
construídos após petição dos moradores. Outro destaque é o Chafariz da Rua Direita de Marvila este 
encontra-se encostado ao Convento de Marvila, está mais degradado e é muito parecido com o da Calçada 
dos Barbadinhos. Trata-se de um tanque oval para vasilhas e de um bebedouro para animais. O marco 
fontanário é em ferro e tem duas torneiras, uma para cada lado. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 118). 
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         Ilustração 55 – Interior do Bairro Chinês, Quinta Marquês de Abrantes, Marvila anos 90. (Consiglieri e Abel, 2002, p. 40). 

Em muitos casos estas habitações foram surgindo consoante a necessidade numa 

forma de autoconstrução, com a iniciativa do próprio habitante aplicando as suas 

economias e com a ajuda dos vizinhos e familiares aumentavam a sua habitação. 

Este tipo de iniciativa era bastante frequente no bairro, o conceito de autoconstrução 

aplicava-se em toda extensão do bairro. Para além de tirarem partido dos edifícios já 

existentes os moradores usavam a sua criatividade e imaginação para a construção e 

criavam ou melhoravam as condições das suas habitações. 

Na sua grande maioria estas habitações não possuíam saneamentos, para contornar 

esta situação os moradores dos vários “carreiros/Pátios privados” criavam um espaço 

partilhado para poderem ter a sua casa-de-banho. Esse “espaço partilhado” em alguns 

casos colocado à entrada do Pátio era o mais próximo do que chamamos de WC. 

Como algumas casas não possuíam casas de banho para fazerem a sua higiene, 

algumas coletividades disponibilizavam os seus balneários, mediante um pagamento, 

para que estas pessoas tomassem o banho. 

De facto, estas formas de construção demonstravam uma proximidade com o mundo 

rural, os modos de vida e do seu cotidiano mesmo na partilha de espaços e da 

entreajuda demonstrada, estes princípios estavam bem patentes. 
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Existiam casas para os mais variados gostos no que respeitava à sua decoração variava 

de igual forma. Desde o uso de adereços religiosos, que mostrava o lado religioso de 

alguns moradores, as enormes carpetes e as porcelanas.  

Curioso quando se percebe que em alguns casos as barracas eram distinguidas pelas 

cores das portas ou pelos adereços colocados, servindo de referência para os 

moradores. 

O sentimento de segurança estava presente nesta comunidade deixava-se as portas de 

casa aberta e, nas palavras de alguns moradores, os roubos não existiam, 

permanecendo o respeito pelo outro.   

 
 

O caso do bairro da PRODAC em Marvila 

Com os aglomerados de barracas em grande número na cidade de Lisboa a 

constituírem enormes bairros clandestinos levou a tomada de medidas de realojamento 

destas populações. 

Dezenas de núcleos de diferente dimensão rodeavam a cidade consolidada, ocupando 

quintas e áreas publicas e privadas não edificadas, desafiando o controlo feito pela 

Policia Municipal que, em 1970, contabilizou em 18 500 (90 000) o número destas 

habitações precárias, construídas clandestinamente e em poucas horas, sem condições 

mínimas de vivência – ausência de água, esgotos ou mesmo eletricidade, esta última 

muitas vezes obtida através de ligação a eventuais postes de rede de iluminação pública 

existentes na zona. (Rodrigues et al., 2015, p. 53) 

As experiências por parte das entidades públicas eram pouco produtivas mesmo ao 

nível da expansão urbanística da cidade. Face a esta situação eram criadas 

associações sem fins lucrativos com a função de ajudar estas populações mais 

carenciadas. 

Com este princípio surge a PRODAC27, Associação de Produtividade na 

Autoconstrução, este nome derivou da existência de uma associação em Coimbra a 

 
27 - […] entidade canonicamente ereta e sem fins lucrativos, cujos primeiros estatutos foram publicados em 
Diário do Governo (III Serie, de 6 de Julho de 1968) e cujos órgãos sociais eram constituídos por dirigentes 
da Cáritas e da UCIDT, trabalhando em regime de total voluntariado. Para Presidente do concelho 
administrativo foi convidado o engenheiro D. Segismundo do Carmo da Câmara de Saldanha, à data e 
durante largos anos vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um “homem bom” da cidade e uma 
das pessoas mais generosas e delicadas que conhecemos em toda a nossa já longa vida. (Rodrigues et 
al., 2015, p. 54). 
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MONAC (Movimento Nacional de Autoconstrução), com a mesma finalidade, habitação 

para as famílias residentes em bairros de barracas. 

Este movimento proporcionava aos futuros residentes participar na construção das 

casas para em conjunto encontrarem a solução para o problema da habitação.  

Com a definição do território a intervir, é então delineado numa primeira fase a área a 

edificar que estava entre a Zona J de Chelas e a Escola do Vale Fundão.  

A segunda fase de intervenção seria no Vale Fundão, com a habitação a construir sendo 

destinada aos habitantes da Quinta Marquês de Abrantes/ Bairro Chinês o que permitia 

a limpeza desses terrenos para uma futura construção. 

A terceira fase de construção seria nos terrenos do Bairro Chinês, mas por um conjunto 

de situações não foi desenvolvida esta última fase de edificação do plano da PRODAC.  

 

            Ilustração 56 – Planta do zonamento do plano de realojamento da população do Bairro Chinês no Vale Fundão. (Rodrigues et 
al., 2015, p. 57). 
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Após um intenso período de negociações entre a Câmara de Lisboa e os proprietários 

dos terrenos foi celebrado a compra dos terrenos por parte da câmara, dando início aos 

trabalhos de construção das casas. 

O plano de realojamento que lhes era proposto consistia, resumidamente, na construção 

das casas prefabricadas (de cimento e não de madeira), de diferentes tipologias 

consoante a dimensão das famílias, onde residiriam durante alguns anos, até a Câmara 

construir edifícios de realojamento definitivo. (Rodrigues et al., 2015, p. 59). 

Foi adotada a prefabricação como solução para a construção dos fogos com a utilização 

de painéis portantes de betão de cimento, com uma armadura de malha de ferro e no 

seu interior uma camada de isolamento em aparas de madeira. 

No interior dos painéis estavam instaladas as ligações elétricas, águas “e os vazios para 

a tubagem de esgotos, tal como, obviamente, os vãos de portas e janelas”. (Rodrigues 

et al., 2015, p. 60). 

Numa primeira fase a construção das casas eram constituídas por um só piso sendo 

identificados na sua implantação num total de oitenta e quatro fogos. Na segunda fase 

de desenvolvimento da construção os edifícios seriam constituídos por dois pisos para 

uma rentabilização da área disponível. 

As tipologias das habitações alternam entre o T1 e T4, que com base na informação 

recolhida através dos inquéritos realizados para se perceber o número do agregado 

familiar existente em cada barraca. 

 

Ilustração 57 – Plantas de modelos T1 e T4 para o bairro da Prodac, projetadas pelas Arqº José Reis Álvaro e Manuel Bagulho. 
(Rodrigues et al., 2015, p. 60). 
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No que respeita à fase de acabamento das habitações essa tarefa era destinada aos 

próprios moradores, futuros inquilinos, que aos fins de semana frequentavam ações de 

formação para adquirirem o conhecimento destas tarefas.  

Adquiridos os conhecimentos sobre as várias tarefas a desempenhar homens, mulheres 

e crianças aos fins de semana colocavam em prática os ensinamentos. Ajudavam no 

transporte dos materiais, nas pinturas, na colocação dos pavimentos das casas, na 

instalação elétrica, janelas e portas, para o qual estavam mais qualificados. 

No que respeita aos arruamentos, esgotos, águas, eletricidade e iluminação, etc., foram 

trabalhos desenvolvidos por empreitadas adjudicadas e geridas pela Câmara Municipal 

de Lisboa / Gabinete Técnico de Habitação.  

 

Ilustração 58 – O estaleiro de construção do bairro da Prodac montado durante as obras. (Rodrigues et al., 2015, p. 60). 
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Para os homens, o ensino das tarefas inerentes à conclusão das casas em regime de 

autoconstrução, como sejam assentamento de portas e janelas e colocação de vidros, 

colocação e afagamento de tacos no pavimento, instalação elétrica, pintura das paredes 

interiores e exteriores, etc. Importa salientar que os chefes de família trabalhavam 

predominantemente nas fábricas da zona, sendo pouco os ligados à construção civil. 

Para as mulheres, conhecimentos teóricos e práticos de puericultura, economia 

doméstica, cuidados de higiene e saúde, alimentação, correta utilização dos espaços 

dentro do fogo, influência nos comportamentos do agregado, escolha das cores das 

paredes que iriam escolher para os diferentes compartimentos da casa, etc. (Rodrigues 

et al., 2015, p. 61). 

No decorrer da construção do novo bairro foram programadas reuniões para serem 

discutidas soluções do âmbito arquitetónico dos fogos e posteriormente discutida 

soluções relativas ao modo de funcionamento e gestão dos equipamentos coletivos do 

bairro. 

Este movimento associativo com base na autoconstrução veio revelar que no 

desenvolvimento de uma comunidade a participação de todas as entidades é importante 

para um crescimento sustentável. 

Para que tal funciona-se corretamente foi criada uma Comissão de Gestão dos bairros 

da PRODAC para gerir os equipamentos que seria apoiada por técnicos de serviço 

social. 

No sentido de união “estas comissões vieram igualmente a ter um papel fundamental 

nas pequenas convulsões do pós-25 de Abril, por si logo desfeitas à nascença.” 

(Rodrigues et al., 2015, p. 61). 

A comunidade do bairro da Prodac, quer da parte norte quer da parte sul, é muito 

próxima. Há um nível de familiaridade nas relações que raramente se encontra noutros 

bairros lisboetas. Todos se conhecem há várias décadas. Em muitos casos, são também 

vizinhos desde a construção do bairro ou transportaram essa relação de vizinhança 

desde os tempos do Bairro Chinês. (Rodrigues et al., 2015, p. 190). 

A totalidade do plano da PRODAC não foi concluído, ficando a 3ª fase de construção 

apenas no papel, mas os resultados obtidos nas fases construídas demonstram um 

saldo bastante positivo.  
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              Ilustração 59 – Vista geral do conjunto habitacional da PRODAC correspondente à 2º fase, Marvila. (Ilustração nossa, 2021). 

Permitindo a estes habitantes uma forma de habitar com dignidade e acima de tudo com 

as condições necessárias para viverem em comunidade e segurança. Com a 

colaboração de várias entidades e em especial a participação da população que em 

muito contribuiu na construção das suas casas.  

De realçar a permanência dos sentimentos que existiam na fase inicial do bairro. Com 

o passar de geração em geração o sentido de comunidade e de vizinhança continua 

presente, o respeito pelo vizinho e o sentimento de partilha e de pertença ainda existe. 
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4.  MODELOS DE HABITAR EM MARVILA 

4.1. IDENTIDADE E SENTIDO 

Com a problemática da habitação sempre presente na realidade portuguesa o poder 

estatal tinha constantemente que encontrar soluções para resolver e combater a procura 

por uma habitação. 

A dimensão do problema era de tal modo que levou em Lisboa à criação do Gabinete 

Técnico da Habitação (GTH), que tinha como premissa resolver o problema da 

habitação na área metropolitana de lisboa. 

O GTH foi instituído em janeiro de 1960 para dar execução ao plano (decretado em 

agosto de 1959) de construção em larga escala de «habitações com renda acessível aos 

agregados familiares de mais fracos recursos «em Lisboa, comparticipada pelo Estado: 

cabia ao novo gabinete preparar os programas de trabalho, elaborar os projetos e dirigir 

e fiscalizar as obras. (Agarez, 2020, pp. 77–78). 

O GTH tinha a função de estabelecer os princípios estratégicos para a aplicação dos 

programas para a conceção das habitações com o intuito de criar e aplicar os estudos 

económicos e funcionais. 

Este programa teve realmente grande importância no desenvolvimento nos maiores 

conjuntos de habitação social, mas também ao nível do urbanismo. Com a intervenção 

em maça dos arquitetos e dos demais técnicos, leva ao desenvolvimento de técnicas 

construtivas e formas arquitetónicas até então não praticadas. 

Na busca de soluções mais sistemáticas para o problema da habitação social, o GTH 

constituiu a política da habitação como problema e solução. Já enquanto laboratório de 

urbanismo, a ação do GTH modificou não apenas o horizonte de possibilidade da 

intervenção do Estado, como também as possíveis modalidades de uma futura 

intervenção do próprio Estado. O modo qualificado como planeou e concebeu a 

habitação de cariz social e a integrou na cidade, de um lado, a critica que enunciou 

relativamente ao funcionamento e aos efeitos socialmente excludentes do programa 

público estabelecido no Decreto-Lei nº 42 454/59, de outro, são elucidativas da posição 

deste organismo público face às questões de política de habitação. (Nunes, 2013, p. 91). 

Com a definição das zonas de Lisboa para concretização dos planos delineados pelo 

GTH levou à construção dos setores urbanos de habitação apoiada na década de 60 

nos Olivais e Chelas. 

Com efeito, o legislador previa «que as novas unidades urbanas a construir incluíam 

todas as categorias económicas, evitando segregações sociais inconvenientes e, aliás, 
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alheias à tradição dos bairros lisboetas. Espera-se que a construção em grande número 

dos fogos das categorias mais modestas venha a facilitar o descongestionamento de 

prédios de rendas mais elevadas até agora habitados por excessivo número de famílias 

no pouco recomendável regime de partes de casa. (Agarez, 2020, p. 80) 

Tanto no plano dos Olivais quanto no plano de Chelas foram colocados em prática 

modelos inovadores, com a construção de habitação coletiva em altura, diversidade nas 

tipologias e respetivos sistemas de distribuição, as coberturas em terraço e o cuidado 

dado ao paisagismo. 

Estes bairros foram desenhados como conjuntos habitacionais coletivos e previa-se que 

fossem construídos os equipamentos públicos, delineados no plano de construção, em 

que englobava escolas, creches, igrejas, esquadras de polícia, etc., o que permitia uma 

certa liberdade urbana. 

As malhas dos Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas foram escolhidas pela edilidade para 

a edificação das “unidades urbanas”, e o GTH desempenhou um papel central no 

planeamento, na execução, e no controlo do programa. (Nunes, 2013, p. 90). 

Na perspetiva do Gabinete Técnico da Habitação era necessário a criação de um plano 

de grande magnitude nas áreas dos Olivais e Chelas em que não bastava construir 

casas, havia que dotar estes espaços com um habitat de integração da sociedade. 

O conceito de habitat era um modelo novo que pretendia incluir as temáticas do 

urbanismo e da arquitetura da casa, entendendo o quotidiano dos moradores ao nível 

individual e coletivo.  

Pela análise dos contextos de origem dos moradores e das suas formas de socialização 

pretendia-se aproveitar o lado saudável das comunidades existentes no desenho dos 

bairros a construir, combatendo as deficiências de uso – impessoal, desenraizado e 

desadequado – que então se identificavam, cada vez mais, com os grandes conjuntos 

de habitação coletiva moderna. (Agarez, 2020, pp. 81–82) 

Com base neste programa o primeiro bairro a ser construído foi o dos Olivais Norte entre 

1959-1965 em que englobava a construção de 2500 fogos destinados a cerca de 10 000 

habitantes. 

Com os princípios da Carta de Atenas “o plano orientava-se para o usufruto em 

igualdade de condições de espaço, luz e ar em todas as atividades – trabalho, 

habitação, lazer, circulação. (Milheiro, 2009, p. 72). 
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      Ilustração 60 – Plano geral de Urbanização dos Olivais Norte, Lisboa (………) 

A rede de circulação viária em Olivais Norte embora se apresente como a “espinha 

dorsal” da malha funciona como o elemento integrador do conjunto urbano definindo-lhe 

as dimensões e a geometria de inserção das massas edificadas, mesmo que se 

apresente desvinculada dos edifícios. Os espaços exteriores de circulação constituem 

um sistema hierarquizado com clara diferenciação entre as redes de circulação viária e 

pedonal. O equipamento de apoio à habitação - comercio, cultura e recreio – constitui-

se em núcleo – o centro cívico-comercial – e a escola aparece como um edifício isolado 

e intencionalmente segregado. A proposta morfológica do plano apoia-se em conjuntos 

edificados amarrados pela estrutura verde e pelo esquema viário principal. (Heitor, 2007, 

pp. 6–7). 

As habitações de cariz social dividiam-se em quatro categorias, as categorias I e II 

propunham a construção de edifícios de 4 pisos, a categoria III destinavam-se aos casos 

de estudo e a categoria IV definia a construção de edifícios de 8 a 12 pisos. 
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Ilustração 61 – Habitação Social, Bairro Olivais Norte, Lisboa, da autoria dos Arq. Palma de Melo e Pires Martins. (Milheiro, 2009, p. 
77). 

O plano dos Olivais Norte partilhava duas escalas de intervenção com edifícios em 

banda e em torre dando relevo ao conceito de bairro como unidade coletiva. 

Questões como a mobilidade do peão e do automóvel, o zonamento de funções, a 

implantação dos edifícios independentemente da estrutura viária, e a predominância de 

espaço verde, correspondiam a um terreno de experimentação totalmente novo em 

Portugal, cujas origens remontam ao modelo enunciado por Le Courbusier em 1933 (…). 

(Milheiro, 2009, p. 72). 

Sendo um espaço de experiências, a urbanização dos Olivais Norte permitiu uma 

renovação da linguagem construtiva “apontando para um sentido de universalidade, 

compromisso social e progresso.” (Milheiro, 2009, p. 73). 

As soluções lançadas propunham uma harmonia entre os espaços com a libertação do 

piso intermédio dando uma certa continuidade do edifício e a rua, com uma imagem 

“leve” dada pelos rasgos verticais situados nos acessos verticais (escadas) com o 

objetivo de iluminar e ventilar de forma natural. 
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  Ilustração 62 – Zona de circulação, Bairro Olivais Norte, Lisboa, da autoria dos Arq. Pires Martins e Palma de Melo. (Milheiro, 2009, 
p. 77). 

Da autoria dos arq. Pires Martins28 e Palma de Melo29 este projeto de 4 blocos de 

habitação demonstra uma linguagem e modo de vida que está ligado aos modelos do 

Congresso de 1948. Tendo em conta da pouca existência deste tipo de exemplos tratou-

se ainda assim de um projeto digno de relevo para o panorama português.   

Nesta mescla da construção de cariz social é de salientar, desenvolvido na mesma 

zona, os edifícios em banda “inseridos no primeiro plano urbanístico verdadeiramente 

 
28 - Nasceu em 1914, formou-se em arquitetura na ESBAP. Exerceu a sua atividade na profissão liberal 
principalmente no sector da habitação social. As suas obras principais são dois conjuntos habitacionais em 
Olivais Norte e Olivais Sul em colaboração com o arquiteto Palma de Melo, com quem colaborou durante 
vários anos. Foi membro da Direção do S.N.A. (Sindicato Nacional dos Arquitetos). Pires Martins faleceu 
em 1999. (Milheiro, 2009, p. 130). 
29 - Cândido Palma Teixeira de Melo nasceu em 1922. Diplomou-se em arquitetura pela ESBAL em 1947. 
Foi autor dos projetos dos Centros de Reabilitação e Paralisia Cerebral de Lisboa e do Porto (1980-88). 
Realizou numerosos trabalhos em colaboração com o arquiteto Artur Pires Martins, projetando diversos 
conjuntos habitacionais para os Olivais, moradias em banda para a Costa da Caparica e um edifício de 
habitação social para a Penha de França (Lisboa). Também da sua autoria podemos destacar um Centro 
Cultural e Recreativo para Setúbal (1976) e um edifício de escritórios na Rua Alexandre Herculano (Lisboa, 
1977), realizou ainda diversos conjuntos turísticos no Algarve, em Portimão e Armação de Pêra. Palma de 
Melo faleceu em 2002. (Milheiro, 2009, p. 130). 
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moderno da cidade de Lisboa, os edifícios de habitação em banda dos arquitetos Pedro 

Cid30 e Fernando Torres31”  (…). (Milheiro, 2009, p. 82). 

Estes edifícios demarcam-se no plano urbanístico pela sua massa construída de forma 

paralelepipédica, adaptando-se, no entanto, perfeitamente à tipologia do terreno onde se 

encontram implantados os vários blocos em banda. (…) O que acontece nesta obra é a 

repetição desse modelo que serve de módulo para a conceção do edifício, tornando-se 

deveras singular no panorama já bastante diversificado do plano de Olivais Norte.  

(Milheiro, 2009, p. 82). 

 

 

  Ilustração 63 – Habitação Social, Bairro Olivais Norte, Lisboa, da autoria dos Arq. Pedro Cid e Fernando Torres. (Milheiro, 2009, p. 
85). 

A zona dos Olivais em geral foi um campo de vastas experiências de uma geração de 

arquitetos que foi marcando a arquitetura portuguesa, das influências estrangeiras 

 
30 - Pedro Anselmo Braamcamp Freire Cid nasceu em 1925, em Lisboa. Em 1952 formou-se em arquitetura 
na Escola de Belas-Artes da capital. Trabalhou, entre outros, com os arquitetos Celestino de Castro, 
Eduardo Anahory, Manuel Laginha, João Vasconcelos Esteves, Fernando Torres, Alberto Pessoa, Ruy 
d´Athouguia e Daciano da Costa. Em 1975 integra o Ministério da Administração Interna, participando no 
lançamento do GAT (Gabinete de Apoio Técnico), tomando a direção em 1979, do GAT de Montemor-o-
Novo. Das suas obras principais, destacam-se os blocos de habitação na Av. Dos Estados Unidos da 
América (Lisboa, 1955-57, com Manuel Laginha e João Vasconcelos Esteves), o Pavilhão de Portugal na 
Exposição Internacional de Bruxelas (1956-58). Pedro Cid faleceu em 1983. (Milheiro, 2009, p. 131). 
31 - Fernando Pereira Torres nasceu em 1922, em Lisboa. Frequentou o curso de Engenharia da Faculdade 
de Ciências de Lisboa entre 1941 e 1945, transitando no ano seguinte para a Escola de Belas Artes de 
Lisboa, onde concluiu o curso de arquitetura, em 1952. Integrou, no Inquérito à Arquitetura Regional 
Portuguesa, a equipa que estudou o Algarve, juntamente com, Artur Pires Martins Celestino de Castro. (…) 
em 1968, retomou a sua atividade, colaborando, entre outros, com Pedro Cid, Cândido Palma de Melo, 
Artur Pires Martins (…). Dos seus trabalhos destacam-se o Conjunto Habitacional em Porto Santo (Madeira, 
1960), as Bandas de Habitação em Olivais Norte (Lisboa, 1963, com Pedro Cid), os Blocos de Habitação 
em Olivais Sul (Lisboa, 1964) (…). (Milheiro, 2009, p. 131). 



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   105 

aliada à capacidade e criatividade dos arquitetos portugueses foram desenvolvidos 

projetos no âmbito da habitação social com grande repercussão. 

Se na conceção dos Olivais Norte que tem como base o conceito da Carta de Atenas 

seguiu estas premissas racionalistas já o plano traçado para os Olivais Sul foi com base 

em outros princípios. 

 

       Ilustração 64 – Habitação social, bairro Olivais Sul, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2020). 

No caso dos Olivais Sul (1959-1968) deu-se início a uma nova visão dos conceitos a 

propor de natureza estrutural com o incremento de áreas centrais, aleadas a princípios 

de esquema com base numa estrutura de células distribuídas de forma hierárquica. 

O plano foi posto em prática pelo Gabinete de Estudos de Urbanização (GEU) que era 

composto por uma equipa multidisciplinar, que tinha como princípios basilares 

esquemáticos uma estrutura hierarquizada em várias células.  
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As células destinadas às habitações englobavam zonas verdes, áreas de recreio, 

espaços para a prática de desporto e os equipamentos escolares e de comércio, o que 

permitia uma ligação mais próxima entre a residência e os serviços/espaços. 

Este modelo de cidade permitiu assegurar em cada nível uma eficaz ligação da 

residência com os serviços e equipamentos imediatos, mas não tendo resolvido a relação 

entre a residência e outros equipamentos produtivos não permitiu aos Olivais ultrapassar 

o estatuto de zona “dormitório”. É certo que o esquema teórico base não foi integralmente 

seguido de forma rígida, mas a proposta morfológica do plano traduz, num rigoroso 

desenho de conjunto, a sucessão logica dos conceitos teóricos presentes que originaram 

uma organização espacial, aparentemente desordenada. (Heitor, 2007, p. 7). 

Este conceito de construção levou a um modelo diversificado de bairro com o uso de 

diferentes tipologias de habitação criando diferentes formas de articulação entre os 

vários edifícios, em que cada elemento tinha a sua importância na agregação do 

edificado habitacional. 

Este esquema espacial das células tinha como objetivo anular a segregação dos 

núcleos, tirando partido dos equipamentos coletivos funcionando como elemento 

integrador na dinâmica global do bairro. 

A oferta de equipamentos coletivos, concebida pelos autores do plano ao serviço do 

GTH, recortava com nitidez uma intenção: produzir um espaço urbano semiautónomo 

face à cidade, que qualificasse a experiência de bairro das populações mais desmunidas 

em recursos económicos e culturais. (…) É notória a semelhança entre os princípios de 

planeamento presentes na conceção dos Olivais Sul e as orientações da política urbana 

à época propostas e realizadas pelo Parti Socialiste Français (Dagnaud, 1978) ou por 

partidos trabalhistas ou sociais-democratas da Europa ocidental. Esta posição permite 

situar o plano dos Olivais Sul enquanto pratica urbanística reformista, concebida e 

materializada sob a ditadura (…). (Nunes, 2013, p. 92). 

No bairro dos Olivais Sul a ligação entre o edificado é feita por passeios largos, o acesso 

principal ao bairro era feito por avenidas que ficavam distanciadas das habitações o que 

permitia uma maior segurança. 
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         Ilustração 65 – Habitação social, bairro Olivais Sul, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2020). 

Com a malha a ser baseada em função das células estabelecidas em projeto de forma 

hierarquizada respeitando o princípio de função. A presença da escala diferenciada no 

edificado é bastante notório com edifícios em altura, torres e edifícios em banda, com 

três pisos, criando uma linguagem diversificada. 

Estes princípios de construção tiveram influência nas zonas vizinhas de Lisboa tirando 

partido das experiências comprovadas nos bairros dos Olivais Norte e Olivais Sul, da 

relação entre os espaços comuns e os espaços privados partilhados pela comunidade 

realçando o sentido de bairro. 
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Plano de Urbanização de Chelas 

Marvila foi sofrendo constantes alterações ao longo da sua existência, quer ao nível das 

habitações que ao nível urbano, na tentativa de encontrar soluções para uma melhor 

organização espacial e integração com a restante cidade. 

É de grande importância referir as circunstâncias em que se encontrava os terrenos 

localizados em Chelas, para perceber como foi surgindo as construções com base num 

plano de urbanização de larga escala. 

Até meados de 1960 este local, falamos de Chelas em Marvila, apresenta-se com um 

vale central, em que o seu talvegue orienta-se no sentido Norte-Sul fazendo a divisão 

da malha em duas unidades. 

As depressões que se registam nessas encostas correspondem linhas de água que se 

agrupam em dois sistemas: um, que escoa as bacias hidrográficas do vale central e do 

vale ocupado pelo caminho de ferro, segue até Xabregas; outro, a nascente, que recebe 

a águas do vale Formoso e dos 3 vales que se lhe inserem a poente. Os vales 

secundários definem zonas de colina que permitem a existência de posições abertas a 

enfiamentos e largas panorâmicas. (Botelho et al., 1981, p. 16). 

Com a exploração dos areeiros e dos efeitos erosivos provocados neste território 

levando à destruição dos taludes provoca problemas no que diz respeito à resistência e 

consolidação do terreno. Estas condições levantaram várias questões quanto à 

implementação de um plano urbano. 

Um território altamente acidentado com taludes e ravinas em fase de decomposição 

com desníveis que variavam entre 15 e 20 metros perspetivavam uma tarefa difícil de 

executar. 

 

                       Ilustração 66 – Aspeto do território de Chelas nos 50/60,Lisboa. (Botelho et al., 1981, p. 20). 



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   109 

Em 1948, De Groer desenvolve um plano para Lisboa em que englobava a urbanização 

da zona de Chelas, a ligação à margem sul do Tejo através de uma ponte com acessos 

através da avenida Estados Unidos da América. 

[…] De Groer faz atravessar a malha por uma via norte-sul, secundaria em relação 

àquelas, e que define duas zonas de ocupação distintas. Uma, a poente do vale de 

Chelas, de carater predominantemente habitacional e outra, a nascente, em que a 

indústria ocupa a parte norte e se estende para sul, paralelamente ao caminho de ferro, 

destinando-se as zonas altas sobranceiras ao vale central de Chelas a habitação 

unifamiliar. (Botelho et al., 1981, p. 46). 

O plano contemplava zonas verdes que criavam uma faixa de separação entre as zonas 

de habitação e a industrial, junto da rotunda do aeroporto estavam destinadas áreas a 

parques. 

Percebe-se que essa faixa verde que separa a indústria da habitação foi a forma 

encontrada para delimitar estas duas zonas. Ou seja, o plano de De Groer acautelava 

este diálogo indireto entre a indústria e a habitação em que os espaços verdes serviam 

de equilíbrio.  

No seu plano De Groer fazia referência à zona ribeirinha em que a instalação portuária 

ali presente não permitia que a cidade se aproximasse do rio “e não permitindo que se 

crie qualquer grande e magnífico passeio ao longo do cais, como se vê, por exemplo, 

no Rio de Janeiro”. (Botelho et al., 1981, p. 49). 

Era de facto um plano de grande dimensão para a área de Chelas que iriam por à prova 

diversos arquitetos e engenheiros, entre outros, para a sua concretização. Um enorme 

desafio para a disciplina de urbanismo, conseguir realizar uma “pequena cidade” no 

sentido de dar uma resposta positiva no contexto da reabilitação da classe precária. 
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Ilustração 67 – Plano de Urbanização para a zona de Chelas proposto por De Groer, 1948. (Botelho et al., 1981, p. 47). 

No seguimento do plano de De Groer é desenvolvido, entre 1954 e 1959, pelo Gabinete 

de Estudos de Urbanização (GEU), um plano diretor que apesar de algumas mudanças 

mantém algumas características definidas no plano de De Groer. 

Essas características estão relacionadas com a criação de uma zona para habitação 

colocada no centro da malha, deixando as periferias para a indústria e zonas verdes na 

qual os bairros adjacentes poderiam tirar partido. 
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As mudanças entre os dois planos surgem com uma faixa de instalações fabris que 

separa Olivais Sul de Chelas. Na zona mais a poente é ocupada por uma área verde 

que vai d da rotunda do aeroporto estendendo-se para sul elevando-se à Avenida Gago 

Coutinho. 

A intenção de De Groer exprime quando, ao dimensionar o parque no seu plano, procura 

que “uma parte sirva aos habitantes de Alvalade que têm falta de espaços livres” é agora, 

pela dimensão que a mancha verde ocupa no conjunto da cidade, dilatada à escala da 

capital, ou pelo menos da sua zona oriental. (Botelho et al., 1981, p. 53). 

 

Ilustração 68 – Plano desenvolvido pelo Gabinete de Estudos de Urbanização para a malha de Chelas, Marvila, 1958. (Botelho et al., 
1981, p. 51). 
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O plano delineado pelo GTH -Plano-Base do Gabinete de Técnico da Habitação (PGTH) 

resulta no aumento das vias de ligação com a restante malha da cidade, trazendo para 

o centro do plano os equipamentos de forma a concentrar a população. 

 

Ilustração 69 – Plano Base do Gabinete Técnico de Habitação para Chelas, Marvila, 1962. (Botelho et al., 1981, p. 57). 

É na revisão deste plano que surge o PUC composto pela mesma equipa de trabalho 

considerados os melhores profissionais. Contudo, são rejeitados os conceitos de 

estrutura celular e hierarquizada alterando os conceitos urbanos.  

Sendo diagnosticado como um terreno bastante acidentado com uma topografia 

extrema, estas características anteviam as graves condições para uma expansão 

urbana. 
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A localização do edificado foi condicionado pelas condições da topografia do território 

procurando um sentido volumétrico. Na distribuição do edificado os volumes de maior 

relevância estão situados ao longo da via interna que vão perdendo intensidade 

volumétrica à medida que as várias ruas surgem. Nesta ideia são recriados dois 

ambientes distintos, um com a vida urbana de grande intensidade e outro ambiente com 

edifícios destinados à habitação de menor densidade situados junto aos parques verdes. 

 

  Ilustração 70 – Planta de ocupação do solo, PUC, Marvila. (Botelho et al., 1981, p. 85). 

O método utilizado na elaboração do Plano-Base conduziu a uma estrutura centrípeta 

com base numa compartimentação celular da vida urbana. No desenvolvimento desse 

plano, de que resultou o esquema definitivo que agora se apresenta, abandonou-se essa 

estrutura e procurou-se uma distribuição linear do equipamento de maneira a constituir 

faixas com ramificações, o mais longas possível, através de todo o território da malha – 

em lugar de uma distribuição pontual dos polos da vivificação urbana, uma distribuição 

linear e continua que penetra em todas as áreas da nova expansão. (Botelho et al., 1981, 

p. 59). 

Esta ideia de trazer os elementos geradores de vida urbana para que criassem uma 

ligação estreita entre os vários elementos da malha urbana, na tentativa de 

relacionamento em diferentes pontos de encontro. 
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Estas faixas de vida urbana tinham a sua esquematização em que se fundamentava na 

criação de habitação elevada atingindo em certas áreas uma densidade alta com o 

comercio a acompanhar toda a via de peões. 

Para que que fosse possível integrar esta parte da cidade, estabelecia-se a criação de 

um esquema de circulação para facilitar as ligações com a restante cidade, dando à 

zona oriental de Lisboa uma maior importância e um crescimento sustentado.  

Condicionada pelas características topográficas da área, esta estrutura tomou a forma 

de dois eixos paralelos ao vale central, a partir dos quais se desenvolvem eixos 

secundários que estruturam cinco zonas habitacionais. O “núcleo principal” de 

equipamento, ocupou uma posição estratégica no centro da malha, em direção oposta à 

estrutura de suporte principal, de modo a estabelecer a ligação entre os dois eixos 

(nascente e poente) que o vale separa: o centro, de forma retangular, prolonga-se em 

duas linhas que lhe são perpendiculares e que se situam de cada lado da via central, 

reunindo os vários setores habitacionais. (Heitor, 2007, p. 8). 

O PUC baseava-se na criação de uma estrutura única em que busca uma distribuição 

do equipamento linear ao longo de todo o seu território. Com o conceito de rua bastante 

presente tentando procurar criar vivencias na população ao longo da circulação pedonal. 

O plano previa a criação de dois parques urbanos, o Parque da Bela Vista e o Parque 

do Vale Fundão que iria funcionar como espaços de lazer, servindo a população em 

vários sentidos, mas também como elemento de proteção devido à forte presença 

industrial desta zona. 

Na sequência das intervenções parcelares, a execução da rede viária principal foi sendo 

adiada, em particular no que se refere às ligações com o exterior. A infraestruturação da 

malha e a execução do esquema viário proposto acompanhou o desenvolvimento das 

zonas habitacionais, tendo sido dada prioridade à execução das redes de distribuição 

local. (Heitor, 2007, p. 11). 

No que ao equipamento diz respeito, estavam destinados espaços de várias atividades, 

entre as quais, recreativas, culturais, sociais, educacionais e económicas para satisfazer 

a população do bairro. 

É percetível que o plano de chelas sofreu alguns desvios do plano inicial estabelecido 

por força das sucessivas mudanças políticas e da falta de adaptação do plano nos 

diversos contextos.  
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No entanto, o Plano de Urbanização de Chelas iria atravessar momento difíceis pelo 

facto da topografia, das dificuldades em construir em terrenos débeis, o enorme 

programa proposto levou a algumas carências. 

 

4.2. IDENTIDADE E BAIRRO 

Com a mesma vontade que existiu no desenvolvimento do plano de Urbanização dos 

Olivais, Chelas iria seguir o mesmo caminho de um plano geral integrado e integrante 

de equipamentos e habitações de rendas baixas. 

Mas a concretização do plano de urbanização para a zona de Chelas não foi realizada 

na sua totalidade o que levou a um desenvolvimento de forma faseada. A construção 

das habitações coletivas foram surgindo pontualmente, com base em ideias das equipas 

de trabalho convidadas para o desenvolvimento de bairros que iriam realojar as 

populações residentes em bairros de barracas. 

O conceito de habitação coletiva surgiu no período em que Marcelo Caetano liderava 

período em que a erradicação dos bairros de barracas era uma ação necessária com o 

intuito, também, de melhorar as condições de habitabilidade da população residente em 

Lisboa. 

Nesse sentido surge por encomenda da Camara Municipal de Lisboa através do 

Gabinete Técnico de Habitação, alguns projetos de grande interesse, desencadeada 

pela promoção pública “que estava integrada nas estratégias de expansão da cidade e 

de eliminação do patente défice habitacional”. (Milheiro, 2009, p. 108). 

Durante o Estado Novo, a experiência de habitação coletiva de carater social mais 

interessante surge, no final dos anos 50, com a Federação das Caixas de Previdência 

que, devido à carência habitacional, decidiu construir habitação social – ou seja, 

habitação que estava sujeita a um arrendamento dimensionado para o rendimento das 

famílias de várias categorias – por todo o país. (Milheiro, 2009, p. 108). 

Com o desencadear do plano de urbanização de Chelas esta zona foi um autêntico 

laboratório de experiências arquitetónicas de equipas de trabalho que criaram a partir 

das suas ideias formas de habitação social.  
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A experiência mais relevante na habitação coletiva de carater social aparece nos anos 

50, numa fase em que a construção deste carater surge em larga escala, pela 

necessidade de uma resposta positiva à carência habitacional. 

De salientar que nestas equipas de trabalho faziam parte arquitetos de renome, tais 

como, Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Bartolomeu Costa Cabral, entre outros, 

equipa jovem com enorme vontade de pôr em prática as suas ideias e conhecimentos. 

 

Bairro Pantera Cor-de-Rosa 

O chamado bairro da Pantera Cor-de-Rosa uma encomenda feita pelo Gabinete Técnico 

de Habitação em Lisboa no ano de 1972, localizado na zona N2 de Chelas. 

Na altura, a ideia de Gonçalo Byrne e Reis Cabrita era a de confrontar a grande dimensão 

do vale e criar um ambiente mais habitável. Urbanisticamente, propuseram gerar um 

sistema de quarteirões composto por edifícios em banda (paralelos e perpendiculares) 

delimitando uma rua interior e uma praça. (Milheiro, 2009, p. 109). 

Neste projeto faziam parte da equipa de arquitetos o Nuno Teotónio Pereira, Gonçalo 

Byrne e o António Reis Cabrita. De referir que Nuno Teotónio Pereira, numa época de 

ditadura, acabou por ser preso ficando o projeto acabo de Gonçalo Byrne e Reis Cabrita 

obrigando-os a desenvolver o projeto. 

Sendo um dos projetos com repercussão ao nível da habitação coletiva de baixo custo, 

de referência nacional, teve naturalmente influencia no novo modo de habitar a casa, 

enquanto espaço privado e, o bairro, enquanto espaço publico. 

Este projeto que teve como referências as megaestruturas brutalistas de projetos 

desenhados por Aldo Rossi, Jack Lynn ou James Stirling influenciando de um modo o 

projeto do bairro Pantera Cor-de-Rosa. 

Na procura por gerar uma estrutura homogénea capaz de criar uma identidade de união 

entre o esquema viário, o estacionamento, os passeios, os espaços de estar e convívio, 

propondo a concretização de espaços e formas urbanas. 
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  Ilustração 71 – Conjunto habitacional Pantera Cor-de-Rosa, Marvila. (Ilustração Nossa, 2020) 

Com o princípio de criar um seguimento de espaços urbanos, com uma praça, uma rua 

interior para as pessoas e as pontes que fazem a ligação entre os edifícios. Um aspeto 

também ele muito interessante é as galerias que de um certo modo retratam as ruas, 

criando um contato mais próximo com o exterior. 

Junto à praça articulam-se os edifícios no qual definem o limite da própria praça, que ao 

mesmo tempo cria uma relação com circulação viária que se comporta como um espaço 

de transição, de convívio e de permanência, tornando-se uma referência neste conjunto. 

Entre os edifícios um espaço que apesar de carater transitório é também uma imagem 

aproximada do natural, do rural, com a presença de arvores e pequenas plantações. 

A relação dos novos moradores que vinham de um modo de viver bastante diferente 

daquele que iriam encontram nestas novas habitações, apesar da natural satisfação 

pelas condições da habitação melhorarem, levou a um sentimento de insegurança. 
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    Ilustração 72 – Conjunto habitacional Pantera Cor-de-Rosa, perspetiva do interior do bairro, Marvila. (Ilustração nossa, 2020) 

Aquando da sua ocupação das habitações por parte dos moradores o edifício ainda se 

encontrava em fase de acabamento, não dispunham de luz elétrica e de água levando 

à sua vandalização com a destruição dos elevadores, entre outros elementos. 

Em certos casos alguns moradores utilizavam as casas de banho para outros fins, como 

o cultivo de hortas e criação de animais. Estes relatos revelam de alguma forma como 

era o modo de vida dos moradores, uma imagem rural. 
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     Ilustração 73 – Conjunto habitacional Pantera Cor-de-Rosa, Marvila. (Ilustração nossa, 2021). 

Hoje, apesar do aspeto degradado do edifício em que se encontra e com a atuação dos 

moradores na alteração de questões arquitetónicas, com a colocação de portões, da 

apropriação parcial das zonas de circulação o edifício ainda mantém as suas 

características originais.  

Com o sentimento de união entre os vários moradores a sensação de insegurança que 

outrora era sentida acabou por desaparecer. Aqui os termos comunidade e de 

vizinhança estão claramente presentes. 
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Conjunto Habitacional – Cinco Dedos  

Outro dos projetos de relevo projetado, no âmbito do plano de urbanização de chelas, 

foi de facto o trabalhado desenvolvido pelo Arq. Vítor Figueiredo32 uma proposta 

arrojada e moderna. 

Numa época em que a política de habitação de cariz social estava em crescimento, o 

aparecimento de bairros sociais foram surgindo como resposta a esta necessidade. O 

plano de Chelas é o resultado de um conjunto de experiências baseado em ideias 

modernas de um grupo de arquitetos capazes. 

Estes jovens arquitetos perceberam que existia “a possibilidade de pôr em prática novos 

conceitos de cidade” (Milheiro, 2009, p. 116) e criar um novo meio urbano distante das 

ideias praticadas anteriormente. 

Em Chelas, o Arq. Vítor Figueiredo faz nascer um projeto de habitação de cariz social, 

um edifício ambíguo, bastante alto e estreito, com nove pisos que se acedem por um 

conjunto de galerias que se repetem nos vários pisos. Este conjunto formado por cinco 

edifícios são todos eles iguais que são estruturados de uma forma orgânica alusivo aos 

cinco dedos da mão. 

 

   Ilustração 74 – Vista geral do conjunto habitacional Cinco Dedos, Chelas, Marvila. (Ilustração Nossa, 2021). 

 
32 - Vítor Figueiredo – nasceu em 1929, na Figueira da Foz. Em 1959 conclui o Curso de Arquitetura na 
Escola de Belas-Artes do Porto, […] dedicou grande parte do seu trabalho a projetos de habitação 
multifamiliar, passando, nos anos 80, a intervir noutro tipo de programas mais relacionados cm 
equipamentos públicos. (…) Recebeu inúmeros prémios, destacando-se o Premio Arquitetura da Secção 
Portuguesa da AICA […]. Entre outras obras evidenciam-se os projetos de habitação coletiva – nos Olivais 
Sul (1960, com Vasco Lobo), em Santo Estevão (1964), em Benavente (1965), em Chelas (1973, com 
Eduardo Trigo de Sousa), e, com Duarte Cabral de Mello, no Alto do Azambujal (Lisboa, 1975-77) e em 
Setúbal (1976). (Milheiro, 2009, p. 135). 
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A sua implantação é feita com relação à morfologia do terreno, contrariando o conceito 

da Carta de Atenas em que os blocos se desenham em função da via de acesso, aqui 

Vítor Figueiredo desenvolve um projeto à luz da simplicidade, com uma profunda 

economia de recurso, revelando a capacidade de pensar mais alem do que a simples 

habitação coletiva. 

Para minimizar os custos do projeto, os elementos da construção são, no fundo, de 

baixo preço de forma a ser possível a sua construção sem pôr em causa a sua 

qualidade.  

Sendo um edifício bastante alto de nove andares e repetido cinco vezes, a sua 

implantação iria marcar o lugar, ao contrário do que acontece no conjunto da pantera 

Cor-de-Rosa. A imagem que fica numa primeira leitura é que a sua relação com o lugar 

e com a sua envolvente é bastante reduzida, deixando antever uma certa individualidade 

em relação à restante malha. 

 

Ilustração 75 – Conjunto habitacional os Cinco Dedos, vista do interior do bairro, Marvila (Ilustração Nossa, 2021). 
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Na organização dos blocos de habitação resulta espaços de estar para os moradores e 

que ao mesmo tempo provocasse um sentimento de pertença e de identificação. Esta 

forma de abordagem por parte do Arq. Vítor Figueiredo veio demonstrar uma linguagem 

diferenciada no tema da habitação coletiva. 

Com orientação de nascente a poente os blocos são implantados na morfologia do 

terreno formando um leque, esta forma desenhada era o afastamento do tradicional 

pensamento da habitação social. 

Este desenho arquitetónico provocado pelo arquiteto distancia-se dos princípios da 

habitação social procurando desenvolver uma vida urbana em que os moradores se 

identificassem. 

Ao observarmos este conjunto percebesse que mantem as linhas originais do projeto. 

Mas importa destacar um aspeto que tinha como elemento de cariz publico de 

cruzamento entre os moradores deixa de existir, as galerias que na sua grande maioria 

foi apropriada pelos moradores levou à perda da relação de vizinhança.  

O encerramento desses espaços que tinham sido projetados no sentido de partilha, 

levou a que a imagem do edifício fosse identificada como um bairro social, apesar do 

esforço do autor em não criar essa imagem. 

Todavia, este conjunto que foi destinado a pessoas de classe baixa, no sentido de 

erradicar os bairros de barracas demonstra uma linguagem própria, de um conjunto de 

edifícios que criam um diálogo entre si afastando-se dos cânones da época.    

O conjunto habitacional, os Cinco Dedos a par do conjunto a Pantera Cor-de-Rosa, é 

um projeto de referência em Marvila, em que se encere no plano de urbanização de 

chelas, época de grandes iniciativas do GTH. 
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          Ilustração 76 – Perspetiva do conjunto habitacional Cinco Dedos, Marvila. (Ilustração nossa, 2021). 

No que aos espaços comuns públicos, que ficam entre os vários edifícios, denota-se 

que estes espaços não são convidativos a um relacionamento entre os moradores. 

Espaços que poderiam ser elementos de comunhão e convívio tornam-se apenas 

espaços transitórios entre os edifícios. 

É percetível o equilíbrio entre as várias massas que apesar do desnível do terreno 

denota-se uma preocupação nesse aspeto e da comunicação entre os cinco edifícios 

com percursos contínuos e flexíveis.   

A habitação em Marvila sempre foi uma questão bastante sensível, a problemática dos 

bairros de barracas e a sua erradicação foi um princípio para o desenvolvimento do 

PUC. Mas para alguns arquitetos que integravam as equipas de trabalho, o facto de 

serem projetos de cariz social não deixava que os arquitetos pensassem em ambientes 

próprios e integrantes na malha urbana do plano. 

Esta ousadia por parte das equipas de trabalho fez desencadear uma série de 

excelentes projetos, como mencionados anteriormente, hoje em dia referências na 

construção da habitação social. 

Marvila sendo ainda uma zona em fase de desenvolvimento habitacional, permite que 

as experiências praticadas quer pelo sector publico quer privado leva a que esta 

freguesia perca identidade. 

As inúmeras construções que foram e continuam a surgir com imagem própria, de várias 

escalas, com ou sem relação com o lugar, para o publico mais diversificado levando 
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Marvila no sentido que podemos apelidar de conjunto universal sem identidade no qual 

abordaremos mais à frente. 

 

4.3. IDENTIDADE E VIVÊNCIA 

Criado com o intuito de dar apoio às populações que se encontravam alojadas em 

situações precárias, o SAAL surgiu como um serviço descentralizado que, através do 

suporte projetual e técnico dado pelas brigadas que atuavam nos bairros degradados, 

foi construindo novas casas e novas infraestruturas, foi oferecendo melhores condições 

habitacionais às populações mais carentes. A manutenção, tanto quanto possível, das 

novas habitações nos mesmos locais era uma premissa essencial do Despacho, que 

assim salvaguardava as tentações de realizar operações dissimuladas de especulação, 

que tinham como consequência inevitável a compulsiva deslocação dos moradores para 

áreas mais periféricas. (Bandeirinha, 2011, p. 13) 

Com o fim da ditadura em 1974 dá-se início ao arranque do processo SAAL. O Serviço 

de Apoio Ambulatório Local constituído por diversas entidades propunha a criação de 

habitações condignas para as populações mais carenciadas. Este processo ficou 

bastante marcado pela participação da população na construção das habitações. 

Se, por um lado, dada a situação expectante em que se encontrava o país e a sociedade, 

se pode considerar a produção que se seguiu como a expressão mais coerente de uma 

“Arquitetura do 25 de Abril”, por outro lado, a pronta resposta dada pelos arquitetos e 

pelas equipas de projeto em geral correspondeu, pelos conteúdos metodológicos 

inusitados e pela própria qualidade de muitos dos exemplos construídos, a um dos 

períodos da nossa cultura arquitetónica recente mais debatidos e referenciados em todo 

o mundo. (Bandeirinha, 2011, pp. 13–14) 

Começam a surgir por todo o país operações SAAL com especial relevo nas zonas de 

Lisboa, Setúbal, Porto e Algarve. As características arquitetónicas eram pautadas pela 

diversidade, se na região do Porto as construções eram marcadas por blocos de 

habitação baixos, na região de Lisboa prevalece a construção em altura.  

No contexto das operações do SAAL que se baseavam num sistema de cooperação de 

autoconstrução podemos realçar os projetos na Malagueira em Évora e a Quinta da 

Bela Flor em Lisboa.  

Com a constituição do Gabinete Técnico de Habitação em Lisboa, dava-se início ao 

ensaio de fórmulas de integração e de coordenação” (O processo SAAL, p.101) como 

foi o caso dos planos de Olivais Norte e Olivais Sul. No contexto de Marvila a habitação 



Marvila: Leitura no tempo e no espaço: novos habitantes do séc. XXI 

Paulo Jorge Mendes Pereira   125 

evidencia claramente um campo de experiências patente nas construções existentes, 

que de certo modo, formalizam as diversas fases no campo da arquitetura. 

Para dar resposta a esta problemática foi criado o PER33, Programa Especial de 

Realojamento através do Decreto-lei nº 163/93, de 7 de Maio, que propunha a 

construção de habitação para realojar as populações economicamente frágeis. 

Com o PER, Portugal está a investir agora numa população desfavorecida minorando e 

ajudando a resolver os seus problemas de “pobreza habitacional”. Este investimento de 

futuro poderá trazer um novo folego a uma população recuperada e reabilitada, capaz 

de dar resposta às necessidades de um país em adaptação ao Mercado Comum, à 

Comunidade Europeia e ao EURO. Portugal está inserido numa Economia Global e 

numa Comunidade que promove a igualdade de acesso á qualidade de vida, a 

solidariedade e entreajuda dos países. Esta é a razão mais que suficiente para a 

existência de um programa integrado como o PER. (Veiga Gomes, 2001, p. 120) 

Com o problema da carência da habitação, o Programa Especial de Realojamento veio 

ajudar a colmatar a falta de habitação para uma população economicamente 

desfavorecida que vivia em condições precárias, com falta de higiene, salubridade e 

conforto. 

Com um princípio de programa abrangente o PER propunha evitar a criação de novos 

bairros clandestinos, com “a possibilidade de construir mecanismos de desenvolvimento 

a médio ou a longo prazo que dinamizem a promoção social das áreas de realojamento 

e de acolhimento”. (Veiga Gomes, 2001, p. 120) 

Além do objetivo principal da erradicação das barracas e do meio principal para o fazer 

– o envolvimento ativo dos municípios – o PER tem a finalidade de alterar estilos de vida, 

como solução para a exclusão social a que as populações estão sujeitas por habitarem 

nos bairros de barracas, seguindo a perceção politica veiculada […] (Cachado, 2013, p. 

142) 

Para fazer face ao crescimento dos bairros clandestinos em Lisboa, este programa 

(PER) é criado para ajudar a combater esta forma de construção abarracada que a partir 

de meados dos anos 70 foram ganhando enorme expressão. 

 
33 - O PER foi legislado a 7 de Maio de 1993, através do conhecido Decreto-Lei nº 163/93. São três os 
principais eixos de leitura que podemos encontrar no texto deste diploma legal: ao nível dos objetivos, (1) 
erradicar as barracas; ao nível da metodologia executiva (2) envolver os municípios de forma vincada no 
processo; e finalmente, a um nível mais complexo de leitura sociopolítica (3) potenciar, com o realojamento, 
uma mudança no estilo de vida dos moradores. (Cachado, 2013, p. 141) 
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Como acontecera em outras zonas de Lisboa, Marvila sofreu a mesma alteração do 

conceito da habitação por força da necessidade de realojar as populações 

economicamente desfavorecidas. 

O realojamento foi decorrendo progressivamente em várias zonas de Marvila, com o 

bairro chinês a ser um dos primeiros a realojar, este bairro sendo constituído por um 

enorme número de barracas a resposta foi dada de forma faseada. 

As construções em altura foram surgindo como resposta rápida para o realojamento dos 

bairros clandestinos e desta forma cresceram inúmeros bairros, que tem o nome das 

quintas onde estão implantados, com as condições adequadas à família que iria habitar. 

 

    Ilustração 77 – Habitação social, bairro dos Alfinetes e Salgadas, anos 90 Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021). 

Se a resposta foi positiva por um lado, por outro ficou aquém do esperado. Estas novas 

habitações permitiram que estas populações de baixo rendimento melhorassem as suas 

condições de vida, com o acesso a uma higiene básica e consequentemente a uma 

melhoria da saúde. 

Mas por outro lado o sentido de comunidade e de proximidade foi-se perdendo levando 

ao afastamento dos habitantes por força da forma que foi desenhada as casas, se os 

“Pátios e os carreiros” permitia um relacionamento próximo, os apartamentos levaram 

ao sentido contrário das anteriores formas de habitar. 

Com o melhoramento da habitabilidade, estas novas habitações permitiram que cada 

elemento do agregado familiar tivesse o seu espaço individual, com um quarto para 
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cada pessoa, com condições de higiene apropriadas e com espaços de relacionamento 

entre o restante agregado. 

Se anteriormente as habitações em que estas pessoas viviam eram de reduzido 

tamanho e de fraca construção estas novas habitações de proporções adequadas às 

famílias permitia uma qualidade de vida melhor. 

 

       Ilustração 78 – Habitação social, bairro do Condado, anos 70/80/90 Marvila, Lisboa.  (Ilustração Nossa, 20021). 

Para grande parte da população realojada esta mudança não foi um processo fácil, com 

hábitos rurais e modos de vida enraizados, em que cada população tem as suas 

características e necessidades. 

Para isso é necessário desenvolver habitações com princípios específicos que permitam 

o enquadramento das populações fomentando o sentimento de pertença com o lugar e 

acima de tudo com a casa. 

A relação com uma nova espacialidade arquitetónica, da sua serventia e do seu 

prepósito criou algumas dúvidas nos moradores. 
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Afastado do informal, o providencialismo tradicional perde o caráter de inserção e reflete 

fundamentalmente um integrador de fornecimento de fogos. Por outro lado, promove a 

resistência à mudança, ao converter os atores sociais em meros recetores de bens e 

serviços e ao desadequar-se da lógica de mercado. No fundo, limita a ação, complexifica 

a relação com os seus destinatários e torna disfuncionais os objetos sociais que produz. 

(Augusto, 2000, p. 1). 

Com novos modelos de habitação leva a que os habitantes em Marvila, que apesar de 

viverem há vários anos nesta freguesia, mudem a relação com o seu habitat, 

fomentando uma relação mais próxima com a casa e consequentemente afastamento 

com o espaço exterior. 

Marvila sofre até hoje inúmeras transformações desde os modelos de habitação até ao 

nível urbano com o aparecimento de novos bairros e a recuperação de outros, tendo 

com isto alterado o sentido de comunidade que era bastante presente na época dos 

Pátios e vilas. 

A construção dos chamados bairros sociais tem levantado um conjunto interessante de 

questões no que concerne à eficácia e eficiência das políticas de habitação social. A 

forma generalista como as especificidades destes espaços têm sido tratadas reflete-se 

na crescente incapacidade para gerir as suas relações internas. Por outro lado, a 

habitação social não tem contribuído para uma lógica, nem de integração, nem de 

inserção urbana dos grupos mais desfavorecidos. 

A construção destes espaços surge geralmente de forma descontinua em relação ao 

crescimento urbano, criando sentimentos de segregação e de exclusão. A guetização é, 

muitas das vezes, a principal consequência de todo este processo. Para além de 

excluídos das vantagens do centro, os residentes estão igualmente afastados dos 

processos de decisão, isto é, desinseridos. (Augusto, 2000, pp. 1–2). 

Com inúmeros terrenos abandonados e enormes vazios, Marvila foi sendo povoada com 

construção desenfreada de prédios em altura, quer de cariz público quer de iniciativa 

privada. Estas construções foram marcando o território e atraindo novos habitantes que 

por várias razoes vieram habitar nesta freguesia. 

Ao nível das construções encontramos uma diversidade imensa de formas e tipologias 

de habitação criando uma imagem de individualismo e espontaneidade em que a 

procura pelo equilíbrio e pela relação de unidade como um todo pouco existe. 

Esta linguagem arquitetónica diversificada traduzida por estas construções cria uma 

imagem caraterizadora das diferentes classes sociais existentes neste meio urbano. Se 

por um lado a história conta-nos que a habitação era de baixo custo com recurso a 

materiais mais baratos e de baixa qualidade à imagem da sua população, aos dias de 
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hoje essa imagem foi-se perdendo com o aparecimento de construções de iniciativa 

privada. 

O Papel do Estado é muito importante na programação da produção social e até privada. 

A sua coordenação, permitirá uma maior integração destes bairros nos aglomerados 

urbanos. Por outro lado, o Estado tem mais facilidade na aquisição dos terrenos, pois 

pode invocar a utilidade pública. Ao mesmo tempo, no caso dos realojamentos, o Estado 

poderá controlar também, o local de inserção social e laboral dessas famílias, conforme 

as necessidades de emprego nos locais de acolhimento. (Veiga Gomes, 2001, p. 129) 

Com o processo de implementação destas novas construções, principalmente em 

altura, veio criar uma fragmentação ainda maior entre os vários bairros desenvolvendo-

se sem ligação. 

Se anteriormente Marvila era caraterizada pela divisão imposta pelas linhas férreas 

existentes para uso das fábricas ali presentes, hoje a freguesia é divida pelas várias 

avenidas criadas para uma melhor ligação com a restante cidade. 

Se as ligações viárias foram uma mais-valia para a freguesia proporcionando uma 

ligação mais próxima com a restante cidade, permitiu que Marvila cresce-se muito 

rapidamente não só ao nível de habitação, mas também ao nível de equipamentos de 

apoio à população. 

O facto de a habitação ter melhorado em relação ao seu passado isso não quer dizer 

que Marvila tenha uma imagem de crescimento ordenado. Se repararmos “estas células 

habitacionais” expressão bastante utilizada na fase de desenvolvimento do plano de 

urbanização de chelas, além de salientar a separação entre os vários bairros aprofunda 

a individualização. 

Quando falamos na habitação ter melhorado em relação ao seu passado, falamos das 

condições higiénicas, de salubridade, intimidade e privacidade nestes aspetos as 

habitações tiveram o seu crescimento. 

Olhemos de uma forma generalizada para as construções de índole pública existentes 

em Marvila, para se perceber como o território foi sendo ocupado e o efeito que trouxe 

para os seus habitantes. 

Ainda hoje Marvila é parcelada pelos bairros que na sua grande maioria herdou o nome 

da quinta onde foi desenhado, como o bairro da Quinta Marques de Abrantes, do bairro 

dos Alfinetes e Salgadas, bairro do Armador, etc. As suas construções maioritariamente  
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      Ilustração 79 – Habitação social, bairro dos Alfinetes e Salgadas, anos 90 Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021). 

de cariz social foram desenhadas como resposta ao programa de erradicação das 

barracas com o objetivo de terminar com os aglomerados abarracados. 

Os modelos de produção de habitação devem ter em conta as seguintes fases: 

Promoção; Planeamento; Conceção e Projeto; Construção; Ocupação; Utilização e 

Manutenção. Para uma boa integração habitacional, social e física, é necessário verificar 

todo o processo antes e depois do realojamento. Assim, deve haver uma análise e 

acompanhamento Pré-ocupacional, ou seja depois do realojamento, deve-se fazer o 

acompanhamento e o estudo das patologias sociais, urbanas e construtivas, durabilidade 

e manutenção, bem como, os níveis de aceitação/rejeição. (Veiga Gomes, 2001, p. 153). 

Se na fase de desenvolvimento do plano de urbanização de chelas, Marvila era um 

laboratório de experiências, aos dias de hoje esse princípio parece não ter desparecido 

com o surgimento de novas construções individualizadas.  

A construção da habitação com base na tipologia do esquerdo/direito repetida em vários 

níveis dando origem a estes enormes blocos habitacionais de proporção exagerada 

como acontece no bairro do Condado, mais conhecido como bairro J, origina 

sentimentos negativos de quem habita estas casas. 

Aqui as habitações, inseridas no PUC, são compostas por várias tipologias que no seu 

conjunto dão origem a uma composição diversificada. Com alguns blocos de habitação 

em banda permanecem as galerias que ligam os vários edifícios entre si, como se de 

uma rua superior se tratasse e no diálogo arquitetónico destacam-se as torres com uma 

presença bastante vincada pela sua robustez e altura. 
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Este jogo de escalas e volumes numa composição caraterizadora do que era o 

laboratório de experiências arquitetónicas na procura por uma identidade e, de certa 

forma, fosse a resposta mais adequada para a constituição de um bairro. 

 

        Ilustração 80 – Habitação social, bairro da Flamenga, anos 80/90 Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021). 

As tipologias de construção na sua grande maioria constituída por blocos e em banda 

configuram os quarteirões que em algumas situações proporcionam a inclusão e 

convívio, alusivos às vilas Operárias. É notório que os edifícios de escala mais reduzida 

permitem um maior controlo sobre o espaço exterior, criando uma ligação mais próxima 

entre os vários elementos. 

Esta multiplicidade de propostas com base em conceitos próprios cria uma realidade 

constituída por individualidades que levam a várias linguagens arquitetónicas e 

geradoras de espaço urbano distinto.  

Há que ter um maior cuidado a nível projetual, através de jogos de jogos de linha e de 

elementos construtivos, de materiais e revestimentos utilizados, da fruição da cor, cuja 

aceitação/identificação cultural e antropológica seja fácil por parte da população 

residente. Estas são algumas das soluções a procurar e a investigar, tendo em conta os 

seus efeitos de aceitação ou de recusa. (Veiga Gomes, 2001, p. 164). 

As construções mais recentes são na sua grande maioria de iniciativa privada 

claramente distinguida da construção pública não só pela utilização de elementos 
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construtivos mais modernos, mas também pela sua imagem arquitetónica afastando-se 

da monotonia e simplicidade existente em outros edifícios. 

As iniciativas privadas com habitações mais modernas e de boa qualidade atrai novos 

habitantes aumentando ainda mais a diversidade de população. Se outrora a grande 

maioria das pessoas que chegavam a Marvila vinham do Norte do país, hoje vêm 

pessoas de toda a parte. 

É por isso importante ter em conta o tipo de desenho das habitações e do espaço urbano 

para se estabelecer um desenho equilibrado que satisfaça as necessidades dos seus 

habitantes. Esta tarefa de encontrar o ponto de equilíbrio nas inúmeras variáveis sociais 

e estruturais, das condições do local às infraestruturas, permite encarar com otimismo. 

 

          Ilustração 81 – Habitação de iniciativa privada, bairro do Condado, anos 2000 Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021).  

É percetível que a fragmentação do território de Marvila vai sendo povoado por 

construções privadas que, por consequência vai cosendo a malha urbana e criando 

ligações e fixando pontos de conexão. 

Como se pode constatar estas novas construções mudaram em alguns pontos as 

características urbanas, se outrora eram espaços marginalizados hoje são espaços de 

lazer e convívio em que se sente as relações de vizinhança.   

A causa destas alterações deriva da presença, do qual apelidamos de novos habitantes 

do século XXI, que por força dos seus hábitos vieram alterar, em certa medida, a 

imagem da freguesia.   
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Olhemos de uma forma geral para as construções de cariz privado que foram crescendo 

e dando vida a zonas da freguesia que de vivência pouco ou nada tinham. Mas importa 

também referir que estas construções, em alguns casos, no aspeto da integração nada 

trouxeram. 

Numa cidade se perguntarmos a alguém qual é o melhor e o pior bairro as pessoas 

sabem logo indicar quais são. O bairro deve comunicar, refletir todos os seus 

significados. O significado tem que cooperar com o desenho da cidade, da arquitetura, 

da paisagem e do urbanismo. A cidade projetada deve ser de fácil leitura por todas as 

camadas da população. (Veiga Gomes, 2001, p. 167). 

Em altura ou em banda, com varandas ou sem varandas, com fachadas trabalhadas ou 

simplesmente lineares, com diferentes formas estas construções (ver anexos) foram 

marcando o território e consequentemente marcando uma mudança no tipo de 

habitação. 

Próximas das habitações de cariz social ou afastadas estas construções surgem no 

meio urbano com uma linguagem própria, demarcando-se da sua envolvente e impondo 

a sua presença. 

Este novo paradigma da construção de grandes massas, enquadra-se no movimento 

que foi surgindo na capital, grandes blocos habitacionais de formas próprias ditam um 

período de mudança do tipo de habitação em Marvila. 

Com uma oferta diversificada e apoiada em novas ideias estas habitações são a nova 

imagem de Marvila, inúmeras cooperativas foram surgindo com blocos habitacionais de 

diferentes conceções, “pintando” a freguesia de diferentes estilos. 
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       Ilustração 82 – Habitação de iniciativa privada, bairro do Condado anos 90, Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021). 

À semelhança da população as construções desenvolvidas em Marvila refletem as 

várias soluções criadas como resposta á necessidade em diferentes momentos, com 

grande densidade em bairros enormes ou as soluções de pequena escala.  

À mudança dos estilos de vida, é dada a resposta por uma arquitetura adaptável. O 

edifício social, ou o bairro social, devem permitir o alargamento e a contração, 

dependendo das fases da evolução da família de aumento ou de diminuição do seu 

número de elementos. Afim de se responder a estes problemas, a solução dada tem de 

ser rápida e standardizada, se possível, para que haja homogeneidade física e estética, 

economizando ao mesmo tempo. (Veiga Gomes, 2001, p. 156). 

É por vezes necessário que haja um controle nas soluções construtivas, nos materiais 

a utilizar e de como estas formas se adaptam e integram na malha urbana de maneira 

evolutiva e dinâmica. 
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Estas soluções construtivas criam uma dinamização de massas que provocam a 

mudança de hábitos e vivências que por vezes ditam um afastamento das populações 

de espaços que outrora eram de convívio e partilha.  

 

      Ilustração 83 – Habitação de iniciativa privada, bairro da Flamenga Belavista anos 2000, Marvila, Lisboa. (Ilustração Nossa, 2021). 

Nos últimos anos, este cenário alterou-se, esta zona pós-industrial voltada ao Tejo é 

agora alvo de pressões imobiliárias que aqui encontram o cenário perfeito para a 

construção de núcleos habitacionais de luxo. Veja-se, por exemplo, os Jardins do Braço 

de Prata, desenhados pelo arquiteto Renzo Piano, em que o apartamento mais barato 

custa 550 mil euros e os mais caros rondam os 2.5 milhões. Ao mesmo tempo, as 

instalações fabris abandonadas estão a ser ocupadas por agências de marketing e 

publicidade, espaços de cow-working; em suma, tomadas pelas chamadas “indústrias 

criativas”. De repente, esta área torna-se outra coisa. A transformação que assola não 

dialoga com as vidas daqueles que ainda lá habitam, nem com o contexto envolvente; e 

pode forçar os antigos habitantes a sair. (Fonseca et al., 2018, p. 29). 

Esta constante transformação que deriva da chegada de novos habitantes e novas 

indústrias provoca a alteração da imagem existente. Como consequência desta 

chegada a permanência da imagem do passado de Marvila, de certo modo, vai-se 

perdendo com o passar dos anos.      

Se na fase inicial da sua história Marvila era povoada por Pátios e vilas Operárias, 

passando pelos bairros abarracados e posteriormente pela autoconstrução, hoje Marvila 

acompanha a tendência da construção em altura. Estas influências de novos conceitos 

de construção trouxeram uma nova imagem, marcando uma vez mais a diversidade das 

tipologias de habitação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Numa fase em que a industrialização está em crescimento nas grandes cidades, um 

enorme aglomerado de mão de obra chega a Lisboa na tentativa de encontrar trabalho 

e um lugar para habitar. 

Neste contexto surgem as primeiras habitações para as classes trabalhadoras em 

Marvila. 

Numa primeira época surgiram os Pátios que são na sua grande maioria, o 

aproveitamento dos edifícios já existentes e dos espaços que o rodeiam.  

De cariz precário e com condições muito reduzidas estas habitações foram a primeira 

resposta para a procura de habitação para uma população de baixos recursos. 

Com base nos Pátios surgem as Vilas que “consistiam em grupos de pequenos edifícios 

construídos em volta de um espaço comum, geralmente uma rua privada, e 

progressivamente menos segregadas e melhor integradas na estrutura urbana. Embora 

com origem na forma tradicional do Pátio, do qual tinha naturalmente evoluído, e 

construído em idênticas zonas da cidade, este novo tipo de habitação era claramente 

mais urbano e representava uma melhoria significativa nas condições de habitação” 

(Teixeira, 1992, p. 70). 

Dentro desta linha do tempo esta investigação possibilitou-nos entender o aparecimento 

dos bairros de barracas, nomeadamente o Bairro Chinês, que dentro de Marvila teve 

um enorme impacto. 

Outro caso que fomos ler criticamente foi o Bairro da PRODAC que surgiu como 

resposta às condições de vida dos moradores do bairro chinês com o princípio da 

autoconstrução. Envolvendo a população no processo de construção das suas futuras 

casas. 

No contexto do bairro da PRODAC foi possível perceber que a relação do morador com 

a sua casa é bastante mais próxima pelo facto de ter estado envolvido na sua construção 

e este aspeto é bastante positivo. 

Em seguida, lemos criticamente o caso da habitação social coletiva que teve e tem um 

grande impacto no desenho urbano de Marvila e de como esses moradores se 
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adaptaram neste novo modo de habitar em coletivo. Neste contexto a satisfação não 

esta ao nível do caso do bairro da PRODAC, apesar da melhoria das condições de 

habitabilidade, o morador não tem uma relação de proximidade com o bairro. 

A relação de comunidade existente anteriormente foi-se perdendo ao longo do tempo 

nestes novos bairros, também pelo facto da dispersão dos moradores dos antigos 

moradores do Bairro Chinês. 

À medida que o tempo passa é percetível a mudança do contexto de Marvila com as 

construções privadas, novos modelos de habitar trouxeram novos moradores e 

consequentemente uma nova realidade. 

É interessante perceber como o tipo de arquitetura foi sendo moldado ao longo do 

tempo, se outrora os Pátios e as vilas Operárias prevaleciam hoje as construções em 

altura, quer publica quer privada, são a tendência atual na construção da habitação. 

Será este o caminho a traçar para Marvila? Povoar o território com estas construções? 

Melhora as condições de habitação? Opta-se pela quantidade em detrimento das 

relações entre os moradores, refletindo-se numa autoexclusão social. 

Fica uma reflexão sobre que caminho a seguir para o desenvolvimento e integração 

num todo e de como a arquitetura pode influenciar e contribuir para o desenvolvimento 

de uma comunidade. 
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Alfredo de Sousa Almeida  

Antigo morador do Bairro Chinês atualmente residente no Bairro das Salgadas 

Bairro das Salgadas, Lisboa, Outubro 2021 

Que idade tinha quando chegou ao Bairro Chinês? 

R: Tinha 9 anos de idade. 
 
Qual o motivo que o fez mudar-se da sua terra natal para Lisboa/ Bairro Chinês? 

R: Os meus irmãos e a minha mãe vieram para Lisboa apos a morte do meu pai e eu 
tive que vir com eles.  
 
Quando chegou ao Bairro Chines deparou-se com um aglomerado de barracas. 

Qual foi a sua impressão? 

R: Eu pensava que era barracas para Galinhas. 
 
Na altura em decidiu vir para Lisboa foi por iniciativa própria ou foi por imposição 

de algum familiar? 

R: Eu era miúdo tive que vir com a minha mãe e com os meus irmãos. 
 
Teve alguma ajuda quando chegou ao Bairro Chines ou fez tudo por conta 

própria? 

R: Eu era miúdo tive que ir para casa do meu irmão tive ajuda do meu irmão. 
 

Durante quantos anos residiu no Bairro Chinês? 

R: Reside desde 1966 até 1995 (29 anos). 
 

As habitações deste bairro não apresentavam grandes condições de 

habitabilidade, indique quais as condições em que se encontrava a sua primeira 

habitação? 

R:  Era barracas de madeira. 
 
Dentro destas condições de vida, considera que teve uma vida feliz independente 

da situação precária do bairro? 
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R: Pode-se dizer que sim pagava 100 Escudos de renda a Câmara Municipal de lisboa 
e pagava se luz que agua não tinha.  
 
Fale-nos um pouco sobre os vários anos passados no Bairro Chinês 

nomeadamente dos hábitos e costumes das pessoas? 

R: Eram pessoas que trabalhavam nas obras ou nas Fábricas em redor. 

 
Quando soube que iriam ser realojados em outro local da cidade, recebeu essa 

notícia com satisfação? 

R: Sim porque fiquei a morar perto do sítio onde residia primeiro. 

Tendo em conta que morava numa barraca e quando percebeu que iria morar num 

prédio de habitação social, como foi a sua reação? 

R: Foi uma reação boa porque iria viver em melhores condições para a minha família. 

Ao chegar à sua nova habitação, um novo modo de habitar, com esta mudança 

considera que as condições de vida melhoram? 

R: Sim  

Conte-nos como foi e é o novo dia-a-dia neste modelo de habitar? 

R: O dia a dia é normal nesta habitação tenho melhores condições que a habitação 

anterior.  

Aos dias de hoje considera que as condições da sua habitação e do restante bairro 

se encontram adequadas ou acha que existem aspetos a melhorar? 

R: Sim temos melhores condições. Sim há alguns aspetos que podem melhorar. 

Se tivesse que fazer um breve resumo histórico do seu atual bairro que aspetos 

iria realçar no positivo e negativo? 

R: As habitações podiam ter mais manutenção nas fachadas. 
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Maria dos Prazeres Gomes Pereira (05/05/1963) 

Antiga moradora do Bairro Chinês atualmente residente no Bairro das Salgadas 

Bairro das Salgadas, Lisboa, Outubro 2021 

Que idade tinha quando chegou ao Bairro Chinês? 

R: Tinha 13 anos. 
 
Qual o motivo que a fez mudar-se da sua terra natal para Lisboa/ Bairro Chinês? 

R: O motivo que me fez vir para Lisboa, nomeadamente para o Bairro Chinês, foi a 
procura de trabalho. Assim, vim morar para a casa do meu irmão. 
 
Quando chegou ao Bairro Chines deparou-se com um aglomerado de barracas. 

Qual foi a sua impressão? 

R: Chorei, chorei muito…só queria regressar à minha aldeia. 
 
Na altura em decidiu vir para Lisboa foi por iniciativa própria ou foi por imposição 

de algum familiar? 

R: Imposição do meu pai. 
 
 
Teve alguma ajuda quando chegou ao Bairro Chines ou fez tudo por conta 

própria? 

R: Tive a ajuda do meu irmão. 
 

Durante quantos anos residiu no Bairro Chinês? 

R: Residi aproximadamente 39 anos, uma vez que regressei à minha aldeia aos 14 anos 
e voltei, definitivamente, ao Bairro Chinês aos 19 anos. 
 
As habitações deste bairro não apresentavam grandes condições de 

habitabilidade, indique quais as condições em que se encontrava a sua primeira 

habitação? 

R: A minha primeira habitação estava muito degrada (chovia lá dentro, havia baratas e 
muitos ratos, era muito escura, só tinha um quarto, uma cozinha e não tinha WC). 
 
Dentro destas condições de vida, considera que teve uma vida feliz independente 

da situação precária do bairro? 
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R: Sim. 
 
Fale-nos um pouco sobre os vários anos passados no Bairro Chinês 

nomeadamente dos hábitos e costumes das pessoas? 

R: Na segunda habitação (aos 19 anos), foram anos felizes, gostava de lá morar, pois 

já tinha melhores condições (uma barraca com dois quartos, cozinha, sala, WC e um 

quintal). Quantos aos hábitos e costumes das pessoas realço o convívio entre os vários 

moradores nas associações de bairro, bailes, etc., sentido de partilha, nomeadamente 

chafariz, pátios, tanques de lavar a roupa, estendais, etc., as crianças brincavam 

livremente na rua. Não esquecer o convívio e encontros ao sábado na feira do Bairro 

Chinês. 

 
Quando soube que iriam ser realojados em outro local da cidade, recebeu essa 

notícia com satisfação? 

R: Sim. 

Tendo em conta que morava numa barraca e quando percebeu que iria morar num 

prédio de habitação social, como foi a sua reação? 

R: A notícia foi recebida com bastante agrado. 

Ao chegar à sua nova habitação, um novo modo de habitar, com esta mudança 

considera que as condições de vida melhoram? 

R: Claro que sim. 

Conte-nos como foi e é o novo dia-a-dia neste modelo de habitar? 

R: Bem, a mudança considero que foi radical, pois tivemos de nos adaptar a novos 

hábitos, a novos vizinhos, um estilo de vida diferente, ou seja, fechados mais em casa. 

Perdeu-se um pouco da liberdade que sentíamos no Bairro Chinês, mas sem dúvida 

que estou muito satisfeita, pois as condições de habitação melhoraram 

substancialmente. O custo de vida ficou mais caro, mas valeu a pena a mudança. 
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Aos dias de hoje considera que as condições da sua habitação e do restante bairro 

se encontram adequadas ou acha que existem aspetos a melhorar? 

R: As condições atuais da minha habitação considero-as satisfatórias. Contudo, quanto 

ao restante bairro podia melhorar, nomeadamente ao nível de espaços verdes, zonas 

de lazer para crianças e idosos, limpeza das ruas. 

Se tivesse que fazer um breve resumo histórico do seu atual bairro que aspetos 

iria realçar no positivo e negativo? 

R: Aspetos positivos: boa localização, nomeadamente ao nível de transportes públicos. 

Aspetos negativos: falta de espaços verdes, zonas de lazer para crianças e idosos, 
limpeza das ruas.  
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Helena Sofia Gomes Pereira (04/12/1984) 

Antiga moradora do Bairro Chinês e do Bairro das Salgadas atualmente residente no 

Bairro do Condado (Zona J) 

Bairro do Condado, Lisboa, Setembro 2021 

Ao nascer no Bairro Chinês conte-nos como foi a sua infância vivida neste bairro? 

R: Eu nasci e vivi grande parte da minha infância no Bairro Chinês e confesso que não 
podia ter sido mais feliz. Apesar de viver numa “barraca”, esta tinha todas as condições 
de higiene necessárias, inclusive WC. Os pátios, carreiros e quintais proporcionava-nos 
espaços de brincadeira com os amigos e igualmente de segurança, pois toda a gente 
se conhecia e tomava conta uns dos outros, o que colmatava nas crianças um 
sentimento de liberdade.  
 
Considera que foi feliz mesmo vivendo em condições precárias ao nível da 

habitação? 

R: Muito feliz. 
 
Recordando esses tempos de infância, o bairro tinha parques infantis ou outros 

locais apropriados para as crianças? 

R: Que me recorde não, mas nós fazíamos os nossos próprios parques infantis 
improvisando baloiços nas árvores, o jogo da macaca, do elástico, brincar às 
escondidas, etc. bastava colocar a imaginação e criatividade em ação. 
 
Atendendo que era bastante nova nessa altura recorda-se de como era a sua casa 

e as condições em que se encontrava? 

R: Sim, recordo-me bastante bem. Tínhamos duas portas de entrada, uma diretamente 
do pátio para a sala e outra da rua para o wall de entrada. Tínhamos um WC completo 
(sanita, bidé e banheira), uma sala, uma cozinha maior que a minha atual e dois quartos. 
 

Durante quantos anos residiu no Bairro Chinês? 

R: Cerca de 12 anos. 
 
Fale-nos um pouco sobre os vários anos passados no Bairro Chinês 

nomeadamente das brincadeiras entre os amigos/as? 

R: Que saudades que tenho das brincadeiras saudáveis com os amigos. É das coisas 

que mais tenho saudades, deixaram muito boas recordações. Naquele tempo nós 

éramos livres, tínhamos o privilégio de ser criança. Brincadeiras, essas eram muitas, 
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algumas já elenquei acima. Contudo, faltou mencionar a reunião entre amigos nos pátios 

para jogar às cartas, o que proporcionava um momento de convívio e lazer que podia 

durar até altas horas. 

 
Ainda se recorda do momento da mudança para uma nova habitação apesar da 

tenra idade? 

R: Sim, lembro inclusive da primeira noite (foi um pouco assustador). 

Tendo em conta que morava numa barraca e quando percebeu que iria morar num 

prédio de habitação social, como foi a sua reação? 

R: Ainda era criança, mas lembro-me que fiz muitas perguntas aos meus pais, 

nomeadamente como iria ser viver num prédio, se os meus amigos iam para ao pé de 

nós, se podia brincar na rua com eles, etc. 

Ao chegar à sua nova habitação, uma nova forma de habitar, com esta mudança 

considera que as condições de vida melhoraram? 

R: As condições de vida a nível de higiene, saúde e segurança habitacional considero 

que sim. Contudo, perdeu-se nitidamente o conceito de comunidade, proximidade e de 

pertença.   

Conte-nos como foi e é o novo dia-a-dia neste modelo de habitar? 

R: A adaptação ocorreu aos poucos, estávamos habituados a pátios e sair diretamente 

para a rua, com as portas abertas, e de repente vê-nos “enfiados” num prédio que para 

ir à rua tínhamos de descer num elevador (caixa pequena e apertada) e para brincar na 

rua tínhamos de ter cuidado com os carros que podiam eventualmente passar. A 

habituação a novos vizinhos também foi um pouco difícil, pois estávamos habituados a 

umas certas pessoas e de repente temos de conviver com pessoas totalmente 

desconhecidas para nós. Hoje em dia, considero-me totalmente adaptada, mas mais 

isolada das pessoas. Posso confidenciar que moro num prédio, no Bairro do Condado, 

desde 2010, e não conheço metade dos meus vizinhos. 

Aos dias de hoje considera que as condições da sua habitação e do restante bairro 

se encontram adequadas ou acha que existem aspetos a melhorar? 

R: Eu penso que há sempre aspetos a melhorar, nomeadamente ao nível do tipo de 

habitação tão característica do Bairro do Condado. As cores utilizadas em alguns 
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prédios não são de todo as mais apropriadas até porque autoexclui de imediato o bairro 

já conhecido por esse aspeto. Áreas de lazer para as crianças também deveria ser uma 

aposta por parte da Câmara Municipal de Lisboa, assim como polidesportivos e zonas 

verdes. 

Se tivesse que fazer um breve resumo histórico do seu atual bairro que aspetos 

iria realçar no positivo e negativo? 

R: Atualmente resido no Bairro do Condado. Considero-o um bairro social, mas 

tranquilo. Quanto aos aspetos positivos realço a sua localização, uma vez que estamos 

muito bem servidos de transportes, escolas, comércio, farmácias e nomeadamente 

perto do centro da cidade. 

No que respeita aos pontos negativos refiro as cores utilizadas na pintura dos prédios 

sociais, muito “berrantes” e   que identificam logo à partida que estamos num bairro 

social, falta de espaços de lazer para as crianças poderem brincar na rua e falta de 

polidesportivos. 
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 APÊNDICE D 
Entrevista a José Almeida  
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José Manuel Duarte Sousa Almeida  

Antigo morador do Bairro Chinês atualmente residente no Bairro das Salgadas 

Bairro das Salgadas, Lisboa, Outubro 2021 

Que idade tinha quando chegou ao Bairro Chinês? 

R: Eu nasci na maternidade Alfredo da Costa e vim para o Bairro Chinês logo que sai 
da Maternidade estive no bairro Chinês até aos 18 ou 19 anos de idade. 
 
Qual o motivo que o fez mudar-se da sua terra natal para Lisboa/ Bairro Chinês? 

R A minha terra natal é Lisboa. 
 
Quando chegou ao Bairro Chines deparou-se com um aglomerado de barracas. 

Qual foi a sua impressão? 

R: Normal  
 
Na altura em decidiu vir para Lisboa foi por iniciativa própria ou foi por imposição 

de algum familiar? 

R: Os meus pais já lá moravam quando eu nasci. 
 
Teve alguma ajuda quando chegou ao Bairro Chines ou fez tudo por conta 

própria? 

R: Os meus pais tiveram ajuda de familiares e amigos. 
 

Durante quantos anos residiu no Bairro Chinês? 

R: 18 ou 19 anos  
 

As habitações deste bairro não apresentavam grandes condições de 

habitabilidade, indique quais as condições em que se encontrava a sua primeira 

habitação? 

R: A casa que tinha no bairro chinês era a minha primeira habitação. 
 
Dentro destas condições de vida, considera que teve uma vida feliz independente 

da situação precária do bairro? 
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R: sim conhecíamos todos e eramos mais felizes e os vizinhos eram mais unidos que 
hoje.  
 
Fale-nos um pouco sobre os vários anos passados no Bairro Chinês 

nomeadamente dos hábitos e costumes das pessoas? 

R: eram hábitos normais e as brincadeiras dos miúdos eram mais giras que hoje. 

 
Quando soube que iriam ser realojados em outro local da cidade, recebeu essa 

notícia com satisfação? 

R: sim porque finalmente podíamos ir morar para uma habitação com melhores 

condições para viver. 

Tendo em conta que morava numa barraca e quando percebeu que iria morar num 

prédio de habitação social, como foi a sua reação? 

R: A minha reação foi boa porque finalmente podia ter um quarto só para mim e podia 

viver numa habitação com melhores condições de viver. 

Ao chegar à sua nova habitação, um novo modo de habitar, com esta mudança 

considera que as condições de vida melhoram? 

R: Sim sempre eram melhores que viver numa barracassem condições de habitar 

apesar de que a minha habitação no bairro chinês tinha algumas boas condições de 

habitação. 

Conte-nos como foi e é o novo dia-a-dia neste modelo de habitar? 

R: O meu primeiro dia na nova habitação foi acordar de um sonho de ter uma habitação 

digna de se viver. O dia a dia foi arrumar as coisas. 

Aos dias de hoje considera que as condições da sua habitação e do restante bairro 

se encontram adequadas ou acha que existem aspetos a melhorar? 

R: Sim as condições são melhores que o que tínhamos no bairro chinês, mas os prédios 

já estão a precisar de umas obras porque já tem muitos anos e nunca levou obras. 
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Se tivesse que fazer um breve resumo histórico do seu atual bairro que aspetos 

iria realçar no positivo e negativo? 

R: O Positivo tem uma pequena mercearia e tem uma associação de moradores e tem 

uma farmácia e um parque infantil e um campo de futsal para as crianças brincarem e 

o Negativo no bairro podia haver um café um talho e uma pequena peixaria.  
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