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Fig. 1 – Pormenor da 1.ª fase da Cooperativa Lar para Todos, em Beja; projecto de Raúl Hestnes Ferreira. 
 

Nota inicial: este texto constitui um capítulo do livro “habitação para o maior número. 

Portugal, os anos de 1950-1980”, coordenado cientificamente por nuno portas e editado pelo 

instituto da habitação e da reabilitação urbana e pela câmara municipal de lisboa em 2013. 

 

Introdução e Enquadramento Geral 

O enquadramento deste artigo e a sua principal razão de ser são sintetizados no texto de 

Manuel Correia Fernandes, que se cita: i 

 
"Os anos 70, são (para nós em Portugal) anos de grandes mudanças. São os anos 
que passam por 1974 e pelo 25 de Abril; o imediatamente antes e o imediatamente 
depois. São os anos em que muita coisa muda; as coisas e as pessoas; também a 
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forma de entender a cidade e a habitação e o modo de conceber uma e outra e a 
sua relação com os homens. Em 76, escassos dois anos passados ... 
bruscamente, tudo acaba. Deixada por aí (dispersa) alguma teoria, os sinais duma 
prática consequente com a mudança, ficaram em meia dúzia de «casos», em meia 
dúzia de «curiosidades»! Fora disto (que é muito e, simultaneamente, muito pouco 
...), a cidade voltou ao que já era antes e nada, hoje, nos diz onde e por onde é 
que passou tanta vontade de mudar! 

Decididamente ... não ficou na cidade o 25 de Abril, como não ficou uma cidade do 
25 de Abril... É que, ainda por cima, nem o SAAL chegou a todo o lado (como não 
chegou o 25 de Abril) nem o chamado «movimento cooperativo habitacional» 
cobriu o país de ponta a ponta. Os anos 80 são os anos do pós-SAAL; são os anos 
do «regime democrático consolidado» ... do poder local instalado ...e, as mais das 
vezes ... alérgico a passado recente ... 

«direito à cidade», a urbanismo e «democracia», a cidade e «participação». O que 
restava em termos de política de cidade e de cidade com ou sem habitação - 
pouco mais era, então, do que o que provinha do chamado «movimento 
cooperativo habitacional» (MCH) ... 

E, contudo, passado que estava Abril, havia que continuar a fazer muitas coisas...: 
proporcionar lugar para viver, experimentar outros modos de ser e fazer, produzir 
(social e economicamente) mais barato e também mais depressa, mais barato e 
(ainda que aparentemente) melhor, ... mas, seguramente, produzir mais, desafiar o  
sistema, o sistema de licenciamento, de legalização, de financiamento, etc., etc, ... 
o monstro de burocracia em que a «democracia» progressiva e solidamente se ia 
transformando. E, assim, ainda é hoje. Consolidadamente." 

A ideia-base que baseia este artigo não é realizar um qualquer tipo de levantamento, ou 

estudo sistemático, ainda que genérico, do que foi a promoção cooperativa de habitação de 

interesse social, ou “económica”, no período imediatamente subsequente à Revolução de Abril e 

que decorreu até meados da década de oitenta do século passado. Este período tem sido 

designado de “anos dourados”, no meio habitacional das cooperativas ligadas à promoção de 

habitação para os mais carenciados, talvez por ter sido então que surgiram grande parte das 

cooperativas de habitação que fizeram obra em Portugal e também, provavelmente, por se ter 

tratado de um período em que foi refundado o movimento cooperativo habitacional com objectivos 

de interesse social, uma refundação que passou por um enquadramento e formação específica do 

“novo” sector e por fases sempre tão complexas como apaixonantes de concretização das 

primeiras realizações urbanas e habitacionais destas novas estruturas socioeconómicas. 
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Fig. 3 – A 1.ª fase da Chasa, em Alverca; projecto de Duarte Cabral de Mello em conjunto com a equipa do GACH. 

Sobre estas matérias de registo factual e quantitativo serão apontadas, com brevidade, as 

memórias que hoje podem ser consideradas mais interessantes e significativas nessa fase de 

actividade inicial das designadas “cooperativas de habitação económica”; organizações estas que, 

aliás, não tardaram a unir-se numa federação nacional, a FENACHE, criada em 1980, estrutura 

esta que foi determinante no período que se seguiu e que decorreu entre a altura de criação do 

INH, em 1984, e as duas décadas subsequentes. Da actualidade e da crise que a atravessa, no 

que se refere à acção da FENACHE, falaremos, também, um pouco, na parte final deste artigo. 

 

O principal objectivo deste texto é procurar identificar e comentar, na promoção cooperativa 

,que a seguir ao 25 de Abril se auto-organizou e promoveu conjuntos significativos de HIS para 

grupos sociais diversificados, os aspectos sociais e arquitectónicos que caracterizaram essa 

promoção e que ficaram associados a um conjunto de soluções de habitar marcadas, em muitos 

casos, pela qualidade arquitectónica e por aspectos de forte afinidade com os seus moradores; 

soluções que aliaram, portanto, aspectos de bom desenho e de satisfação dos habitantes. 

 

Nesta linha de reflexão e de uma forma relativamente pormenorizada, pretende-se, ainda, 

comentar os aspectos sensíveis de dinamização do convívio, apropriação e participação 

directa/indirecta dos habitantes na formalização e na gestão dos seus espaços de habitar, que se 

julga terem estado bem presentes neste período da promoção cooperativa de habitação económica 

e que se prolongaram pelo período subsequente, marcado pela liderança da FENACHE. 
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Fig. 4 – Espaço público de vizinhança no Bairro das Fonsecas e Calçada, em Lisboa; projecto coordenado por Raúl Hestnes 
Ferreira. 

 

Algumas Memórias 

Tal como sintetizou Barreiros Mateus ii as primeiras cooperativas de habitação surgiram em 

Portugal nos final do século XIX, mas foi só após a revolução de Abril, em 1974, que o sector se 

desenvolveu, por diversas razões, entre as quais Mateus salienta a existência de uma política 

habitacional que permitiu que famílias de baixos rendimentos tivessem, então, possibilidades de 

acesso a habitação condigna. 

 

Há portanto aqui um grande intervalo temporal no MCH, que se caracteriza por reduzida 

actividade e que não é objecto do presente artigo, mas que integra iniciativas interessantes, 

destacando-se a intervenção de Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu da Costa Cabral com a 

Associação dos Inquilinos Lisbonenses, numa exposição sobre o "Cooperativismo Habitacional no 

Mundo", na Sociedade Nacional de Belas-Artes, entre 30 de Março e 7 de Abril de 1957, onde foi 

montada uma "habitação modelo", à escala real, de uma célula habitacional para uma unidade 

cooperativa multifamiliar (com galerias exteriores comuns), recolhendo-se, depois, as opiniões dos 

visitantes sobre as respectivas características funcionais, de pormenorização e acabamento; tal 

como é referido no estudo de Maria Tavares sobre esta iniciativa iii. Uma acção pioneira em 

diversos aspectos, com relevo para a relação com a satisfação dos habitantes e com os diversos 

modos de usar a habitação, matérias estas que, depois, passada cerca de uma década, foram 

aprofundadas no Núcleo de Arquitectura do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, então 
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chefiado por Nuno Portas, e que foram mais tarde matéria-base da acção do SAAL (Serviço 

Ambulatório de Apoio Local) e do próprio MCH, no pós 25 de Abril. 

 

As cooperativas de habitação económica desenvolveram-se, assim, em Portugal, 

essencialmente no pós 25 de Abril de 1974, naturalmente, através do apoio de Nuno Portas, 

secretário de Estado da Habitação e Urbanismo nos primeiros três Governos Provisórios (até 26-

03-1975) e, com frequência, a partir da vontade comum de grupos que se organizaram, muitas 

vezes, com base em núcleos de amigos e conhecidos e/ou de trabalhadores da mesma 

empresa/entidade, ou então a partir de "heranças" associativas entre moradores, por vezes 

surgidas quando dos processos SAAL; e, de certa forma, pode, desde já, considerar-se que o 

processo SAAL e o MCH partilham a base institucional de apoio (Secretaria de Estado da 

Habitação e Urbanismo) e partilham, também,os então inovadores e tão discutidos processos de 

participação dos habitantes na resolução dos seus problemas e objectivos habitacionais e 

urbanos, sendo que, tal como defende Nuno Portas, o SAAL se irá caracterizar mais pelo "lugar", 

enquanto o MCH reflecte os respectivos associados, que são de diversas origens. 

 

Olga Magano refere que “numa primeira fase, logo após, o 25 de Abril, surgiram as 

Associações e Comissões de Moradores SAAL, tendo-se algumas delas transformado em 

Cooperativas de Habitação, apoiadas pelo Fundo de Fomento da Habitação (FFH). O apoio era 

dirigido à população insolvente e pressupunha a organização comunitária, visando a melhoria das 

condições de alojamento. Numa segunda fase aparecem as denominadas «Cooperativas de 

Habitação Económica», constituídas em grande parte entre 1976 e 1978, contando com o apoio 

jurídico, técnico e financeiro do núcleo de apoio às cooperativas do antigo FFH. Com a 

desactivação deste núcleo e com o bloqueamento dos capitais depois de 1978, o número de 

cooperativas constituídas por ano começou a decrescer. Em 1982 é extinto o FFH e, para o 

substituir, é criado o FAIH (Fundo de Apoio ao Investimento para a Habitação). Mas este tornou-se 

insuficiente face aos fins a atingir e foi substituído em 1984 pelo INH (Instituto Nacional de 

Habitação)”. iv 

 

Esta perspectiva de Olga Magano, que então integrava o Centro de Estudos do 

Cooperativismo Habitacional, é também comentada por Arnaldo Fleming, quando este refere que o 

MCH, o Movimento Cooperativo Habitacional, ligado às cooperativas de habitação “nascidas como 

ala moderada do movimento em volta do direito à habitação suscitado com o 25 de Abril, como 

contraponto ao movimento de ocupações e do SAAL, toma força já na altura em que o processo 

político se encontra em vias de estabilização.” v 
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Podemos associar estas considerações a alguns apontamentos de Duarte Cabral de Mello, 

desenvolvidos quando este projectista apresenta, num já velho número da revista Arquitectura, os 

projectos e obras realizados por si e pela sua equipa: Eugénio Castro Caldas, Manuel Marçal 

Correia, Maria Manuel Godinho de Almeida, Miguel Chalbert Santos, Vicente Bravo Ferreira e 

outros, que integravam o Grupo de Apoio às Cooperativas de Habitação (GACH), que funcionava 

no âmbito do GTH, e que tinha sido criado, em Julho de 1976, ao abrigo da cooperação luso-sueca 

para o sector da habitação. 

 

Nesse artigo Duarte Cabral de Mello refere o previsto desenvolvimento, na altura, de cerca 

de 2000 fogos cooperativos a implantar em cerca de 60 hectares, nos concelhos de Almada 

(cooperativa CHUT em Santo António da Caparica), Azambuja (periferia da vila, cooperativa 

SOCASA) e Vila franca de Xira (Alverca, cooperativa CHASA). vi; e no mesmo texto Cabral de 

Mello salienta que a essas três intervenções terá sido atribuído o papel de projectos-piloto a partir 

dos quais e com o auxílio técnico da Suécia (a designada cooperação luso-sueca na área da 

habitação e designadamente do cooperativismo habitacional), 

 

"se procuraria lançar um movimento autónomo das cooperativas de habitação à 
escala nacional"; e acrescenta que foi "cometida ao GACH a tarefa de apoiar o 
lançamento de um movimento de cooperativas autónomo e à escala nacional ... 
conforme consta da lista de tarefas... da 7.ª reunião dos especialistas luso-suecos 
para o sector da habitação." vii 

Julga-se que estes últimos textos esclarecem o enquadramento técnico que foi prestado 

pelo Estado, através do FFH, ao início do Movimento Cooperativo Habitacional (MCH) pós 25 de 

Abril, designadamente, através de apoios específicos da cooperação luso-sueca (que incluiu, entre 

outros poios técnicos, a formação de dirigentes cooperativistas habitacionais), sendo interessante 

verificar que as primeiras realizações se terão centrado na zona da Grande Lisboa, sucedendo-se, 

depois, a tal fase mais autonomizada, atrás referida, e na qual, gradualmente, mas de forma que 

acabou por se revelar muito expressiva a partir de 1984, se destacaram as cooperativas de 

habitação económica (as CHE) que se criaram no Grande Porto, com destaque para as cidades do 

Porto e de Matosinhos, sendo que esta última acabou por se constituir num pólo incontornável do 

MCH em Portugal; e acompanhando esta evolução a chefia da então recém-criada FENACHE - 

Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica (fundada no final de 1980), passou 

de Carlos Silva, Presidente da cooperativa CHASA, de Alverca, para Guilherme Vilaverde, 

Presidente da cooperativa "As Sete Bicas", de Matosinhos. 

 

Numa primeira perspectiva de síntese, relativa ao decénio visado neste artigo (1974 – 1984) 

e citando, agora, Guilherme Vilaverde, podemos referir que até 1980, ano da fundação da 

FENACHE, foram criadas em Portugal 250 novas cooperativas do ramo habitacional. viii 
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Desde já importa sublinhar que há aqui matérias a comentar e a aprofundar por quem as 

conheça, directamente, e num outro contexto de reflexão menos marcado pelos aspectos 

específicos da Arquitectura do Habitar, mas julga-se interessante referir que nunca ficou sanada 

uma certa "divisão de águas" entre cooperativas mais “basistas” e outras mais empreendedoras, 

mas que sempre defenderam os objectivos do MCH; e talvez se tenham aproveitado mal as 

sinergias de cooperação entre essas várias linhas do MCH. E, quem sabe, talvez tivesse sido útil 

uma afirmada continuidade do diálogo técnico e institucional com o MCH, numa perspectiva que 

só foi, depois, recuperada durante determinados períodos de funcionamento do Institituto Nacional 

de Habitação. Mas este tipo de reflexões faço-as com cuidado, pois o autor chegou ao MCH, não 

há muito tempo (há cerca de 20 anos), e portanto não viveu a “os anos dourados” do MCH, mas se 

há algo que não parece oferecer dúvidas, é a importância que teria tido a continuidade de um 

mínimo, mas adequado, “centro de estudos ou de memória viva” do MCH, que pudesse registar  e 

divulgar os preciosos aspectos sociotécnicos retirados da experiência do Movimento, e ligados à 

referida compatibilização entre habitação bem desenhada, satisfação dos seus habitantes e 

processos com viabilidade económica e papel social; mas talvez esta ideia ainda possa vir a ser 

recuperada. 

 

Voltando ao breve registo de memória do período de promoção cooperativa de habitação de 

interesse social, em Portugal, entre 1974 e 1984 – ano este marcado pela criação do INH e a partir 

do qual haverá que fazer um outro registo -, podemos salientar que, em termos quantitativos, se 

criaram nesse período cerca de 400 cooperativas de habitação, das quais se mantinham activas 

200 cerca de 1992, data em que 125 cooperativas, representando cerca de 60.000 cooperadores 

estavam filiadas na FENACHE, que se tinha constituído sob a forma jurídica de Associação no final 

de 1980. 

 

Numa perspectiva mais técnica, importa referir que na altura pós 25 de Abril, em que 

surgem as novas CHE, os municípios tinham uma acção urbanística e habitacional muito 

diferenciada nos vários sítios do País, havendo excelentes situações de boas equipas com 

tradição muito positiva na promoção de habitação de interesse social, enquanto outros municípios 

não possuíam, na prática, uma estrutura técnica mínima. E no que se refere à promoção privada, 

as empresas, que se dedicaram, depois, aos Contratos de Desenvolvimento de Habitação (de 

interesse social), tinham também, em geral, actividade incipiente no domínio deste tipo de 

promoção habitacional. 
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Fig. 5 – O conjunto da Cooperativa Tripeira, Matosinhos; projecto de Noé Diniz. 
 

Aconteceu, assim, uma positiva “explosão” no âmbito da promoção habitacional por parte 

de Cooperativas de Habitação Económica, que, por todo o País, mas com grande intensidade nas 

duas grandes Áreas Metropolitanas, marcaram a promoção de habitação apoiada, através de 

conjuntos com variadas tipologias residenciais e integrando equipamentos colectivos e conviviais 

cujo funcionamento foi, desde logo, assegurado pelas próprias cooperativas. Foram muitas as 

cooperativas promotoras, e muitas as soluções residenciais desenvolvidas com recurso, frequente, 

a excelentes projectos de arquitectura urbana e doméstica, salientando-se que esta característica 

marca a   promoção cooperativa habitacional logo na primeira fase de promoção no pós 25 de 

Abril. 

 

Tal como aponta Barreiros Mateus ix, em termos de número de habitações as cooperativas 

promoveram até 1980, cerca de 18.000 fogos, quase todos disponibilizados aos cooperadores em 

regime de propriedade colectiva, uma modalidade em que as cooperativas ficavam responsáveis 

pelo financiamento a longo prazo (30 anos) e os cooperadores pagam à cooperativa os respectivos 

encargos, até que o preço estava liquidado, sendo que então a cooperativa transmitia a 

propriedade do fogo para o cooperador-usuário. A década seguinte, portanto até 1990, iniciou-se 

com uma quebra da promoção cooperativa, face à ausência de apoios políticos, ou mesmo 

existência de políticas governamentais hostis, sendo que houve depois uma clara retoma da 

promoção, que terminou a década com cerca de 55.000 fogos cooperativos, muitos dos quais já 

realizados numa perspectiva de pedido individualizado de empréstimo à banca, feito por cada 

cooperador, e associado, logo, ao registo do fogo em nome individual, quando da sua primeira 
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ocupação. E estas matérias dão que pensar numa actualidade marcada pela grande dificuldade      

de crédito individual para compra de habitação; quem sabe não seja altura de se reaplicar uma 

modalidade  renovada de propriedade colectiva ou de arrendamento, eventualmente, mitigado por 

processos de renda     resolúvel e/ou de opção de compra após um determinado período temporal. 

 

Não será demais salientar, um pouco como conclusão desta pequena "memória" do MCH, 

que as potencialidades quantitativas e qualitativas da promoção cooperativa de habitação de 

interesse social, nunca foram verdadeiramente aproveitadas, de forma sistemática e em todo o 

país, seja em fases iniciais de promoção, seja na capacidade que têm de assegurar uma gestão de 

proximidade contínua e eficaz e de proporcionar equipamentos de proximidade vitalizados; e 

assim, o aproveitamento da dinâmica do MCH dependeu muito da localização regional das 

intervenções (com destaque para o Grande Porto) e de parcerias municipais, por vezes 

concretizadas no que se pode designar de verdadeiras políticas municipais de habitação, como foi 

o caso de Matosinhos. 

 

Obras Escolhidas e Alguns Comentários 

A escolha das obras que apoiaram esta reflexão é, naturalmente, discutível, mas procurou-

se apontar talvez as mais significativas, projectadas e desenvolvidas, sensivelmente entre 1974 e 

2004/2005, associadas a uma habitação com características claramente económicas e integrando 

aspectos de continuidade urbana, interesse tipológico e apropriação evidenciada, por parte dos 

seus habitantes. 

 

Apresentam-se, então, alguns dos conjuntos realizados pelo MCH entre 1974 e 1984. 

 
 

 
 

Fig. 6 – A 1.ª fase da Cooperativa CHASA, Alverca. 
 

• Alverca, Cooperativa CHASA, 1.ª fase, 275 fogos, projecto de Duarte Cabral de Mello, 

Eugénio Castro Caldas, Manuel Marçal Correia, Maria Manuel Godinho de Almeida, Miguel 

Chalbert Santos e Vicente Bravo Ferreira, no âmbito do GACH, datas aproximadas de 

estudo/realização (1.ª fase): 1978/1979. x E faz-se, em seguida, uma longa citação dos autores do 

projecto, que se considera de grande interesse para a matéria deste artigo (as marcações a 
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bold/negrito foram feitas pelo autor deste artigo). 

 

"Estas moradias estão implantadas em bandas perpendiculares às curvas de nível 
com quebras de um piso, segundo a necessidade de ajuste à topografia. 
Agrupam-se as bandas duas a duas, formando um conjunto com uma rua de 
peões central ... Entre cada par de bandas estão os jardins para onde se orientam 
todos os espaços da habitação... 

A leitura que se poderá fazer de longe, quando da aproximação ao bairro: faixas 
construídas de feição naturalista e agarradas ao terreno, alternando com 
espaços verdes... Cada conjunto lê-se como um edifício que acompanha a 
inclinação e as mudanças de direcção da encosta... A leitura que se obtém mais 
próxima e nas ruas de acesso imediato é a de moradias com jardins, 
parcialmente individualizadas pela articulação requerida pelo ajuste ao terreno e 
entrevistas através da verdura. Esta imagem é reforçada pelo tratamento da 
fachada, com dois pisos de janelas, formando faixas verticais que definem cada 
casa; esta percepção é ambígua, pois a imagem permite também uma leitura do 
seu oposto, o prédio, quando a visão preponderante é a da banda no seu 
conjunto. 

A leitura do peão na rua de acesso às entradas é a de uma rua urbana, 
construída e densa... O tratamento dos pavimentos reforça esta continuidade dos 
espaços e oferece ao mesmo tempo o usufruto de espaços colectivos - os 
patamares, onde se encontram as entradas, que poderão ser o local de 
brincadeira das crianças... 

O tratamento das fachadas reforça a continuidade do espaço e introduz a 
dimensão de escala doméstica e a festividade própria deste tipo de rua urbana. 
Isto consegue-se com a articulação de elementos arquitectónicos, como sejam as 
dimensões dos vãos e as saliências dos parapeitos, que dão uma vibração nas            
fachadas e são simultaneamente o suporte de vasos, ou o tratamento das 
escadarias, tentando a  articulação de elementos simples e de pequena dimensão, 
os degraus, de maneira afável, a definir o espaço de transição entre patamares. 

A percepção do seu oposto é também possível através da altura das fachadas de 
dois pisos, própria das habitações unifamiliares, e a articulação delicada de 
elementos arquitectónicos de dimensões adequadas à visão próxima do 
habitante." xi 

Como comentário suplementar, refere-se que o espaço doméstico destes fogos é marcado 

por grande racionalidade espacial, funcional e construtiva, condição esta que acaba por evidenciar 

a coesão e fusão de cada habitação no conjunto, assim como a sua relação, quer com o referido 

espaço público da ruela pedonal, quer com o generoso jardim/quintal privativo que prolonga o 

espaço doméstico interior; e há ainda que sublinhar o expressivo capital de adaptabilidade 

topográfica, urbana e doméstica desta solução. 

 

Como comentário global a este conjunto salienta-se que as notas, dos autores deste 

projecto, que foram aqui citadas, e nas quais se destacam os aspectos de escala humana, 

capacidade de integração e de continuidade urbana e adequação aos diversos modos de 

vida, podem constituír um esboço de manifesto do que de melhor foi feito pelas 

cooperativas neste período temporal: continuidade urbana, sentido de conjunto, aliança entre 

sentido público e uso privado, identificação e apropriação, e pormenorização à escala do homem e 
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ao serviço de uma agradável vizinhança de proximidade, são, todos, aspectos presentes nesta 

obra, que de certa forma marca o início da actividade do MCH de forma mais visível. E salienta-se, 

que estas notas nos vão permitir sublinhar, em seguida, aspectos mais particularizados e 

significativos dos restantes conjuntos aqui lembrados. 

 
 

 
 

Fig. 7 – O Bairro da Malagueira, Évora. 
 

• Bairro da Malagueira, Évora, projecto coordenado por Siza Vieira, 1200 fogos - dos 

quais 407 para as Cooperativas Boa Vontade e Habitévora, 100 para a Associação de Moradores 

de S. Sebastião, 300 por promoção directa do FFH, 93 por Contratos de Desenvolvimento e 300 

por iniciativa privada - datas aproximadas de estudo/realização: 1977/1981 xii 
 

Neste conjunto as densas aglomerações de casas-pátio geram ricas continuidades urbanas 

e relacionam-se com aspectos actuais e históricos da cidade preexistente. Na Malagueira aplicam-

se soluções domésticas unifamiliares evolutivas centradas em pátios privativos e formando ruas 

estreitas e densas, mas com baixa altura do edificado. Salienta-se que esta grande intervenção se 

desenvolveu durante um período temporal alargado, sendo acabada já após 1984, com apoio do 

INH e de outras entidades. 

Neste conjunto importa entender a riqueza de escala humanizada e dominantemente 

pedonal que foi conseguida nas ruas "residenciais" e que terão, sem dúvida, um bom diálogo com 

as afirmadas condições de privacidade oferecidas pelos pátios privativos. 

 

Referiu Siza Vieira sobre o processo (em 2000): 
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"O fim do SAAL, em 1976, transformou de facto a Associação de Moradores em 
Cooperativa. Por consequência, as famílias mais pobres viram-se de repente 
excluídas dos novos programas e as experiências mais interessantes tiveram fim. 
Além disso, enquanto as associações de moradores eram constituídas por 
comunidades já consolidadas, as cooperativas admitiam sócios de qualquer estrato 
social e portanto não especificamente ligados a um lugar: por esta razão os casos 
seguintes envolviam a classe média. A continuidade das cooperativas foi possível 
através de um apoio claro e constante da administração municipal... Esta situação 
provocou um confronto quase constante com o poder central e a consequente 
dificuldade em obter os financiamentos e na aprovação dos projectos... Vinte anos 
depois, continuo a ter o apoio das populações e das Cooperativas e portanto, não 
obstante os tremendos ataques por parte de políticos e arquitectos, continuo a 
trabalhar na Malagueira: parece-me tratar-se de um resultado excepcional. " xiii 

 

Referiu ainda Siza Vieira, agora sobre a solução residencial e urbana: 

 

"As habitações que projectei correspondem a uma única tipologia: a construção 
afasta-se da estrada" (rua)", libertando um pátio, para depois se unir ao longo da 
parede de fundo com uma outra casa que repete, por detrás, o mesmo desenho. 
Os primeiros problemas, relativos à escolha de uma única tipologia, manifestaram- 
se durante a discussão com os habitantes ... Tinha-se espalhado a ideia... que 
construir só casas de pátio, num sector da cidade era desumano e inaceitável. 
Este receio da monotonia é um desafio à busca da diferença que não pode 
resolver-se numa questão estética, porque se assim fosse, o resultado pareceria 
logo artificial, caricaturado ou inventado... A escolha da casa de pátio não 
convenceu todos e por conseguinte, em pouquíssimos casos, recebi pedidos para 
colocar o pátio nas traseiras da casa. Estes pedidos eram ditados pelo desejo de 
uma presença mais forte da casa em relação à estrada" (rua) "e foram acolhidos 
porque as alterações se enquadram bem na estrutura do conjunto... Só quem 
pretende leituras acabadas e imediatas da cidade, e não sabe ler entre as coisas, 
acredita que a Malagueira esteja incompleta, com algumas zonas indefinidas  ou 
esquecidas. " xiv 

 

 
 

Fig. 8 – A 1.ª fase da Cooperativa SOCASA, Azambuja. 
 

• Azambuja, Cooperativa SOCASA 1.ª fase, 179 fogos, projecto de Duarte Cabral de 

Mello, Eugénio Castro Caldas, Manuel Marçal Correia, Maria Manuel Godinho de Almeida, Miguel 

Chalbert Santos e Vicente Bravo Ferreira, no âmbito do GACH, datas aproximadas de 

estudo/realização: 1980/1981. xv 

 

Nesta promoção destaca-se o interessante quarteirão com diferentes tipos, que associa um 

edifício alongado com conjugações de unifamiliares densamente agregados em torno de pequenas 

ruas pedonais, idênticas às realizadas em Alverca, embora um pouco mais largas. 
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Fig. 9 – A 1.ª fase da Cooperativa As Sete Bicas, Matosinhos. 
 

• Carriçal, Senhora da Hora, Matosinhos, Cooperativa As Sete Bicas, 1.ª fase, 264 

fogos (unifamiliares do tipo T3 - 3 quartos de dormir) e diversos equipamentos sociais e conviviais, 

projecto coordenado por Eduardo Iglésias e Pedro Q. Mesquita, datas aproximadas de 

estudo/realização: 1978/1982 xvi 

 

Trata-se de um atraente e caloroso “bairro jardim”, marcado pela escala humana e pela 

apropriação dos moradores, designadamente, através do verde privado, mas uniformizado, quer 

por uma solução edificada de moradias geminadas funcional e construtivamente racional, que 

rmoniza estas qualidade com uma agradável imagem doméstica, quer por uma solução urbana de 

pormenor que faz conviver uma estrutura mista (veículos e peões), com uma estrutura pedonal e 

de recreio/lazer. Trata-se de uma daquelas soluções cujos traços gerais poderiam, ser 

agradavelmente replicados e, eventualmente, apurados e diversificados em outras situações 

urbanas, pois o resultado é muito postivo em termos de desenho e de apropriação. 

 

 
 

Fig. 10 – A Cooperativa Santo Ildefonso, no Porto. 
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• Antas, Porto, 67 fogos, projecto de Alfredo Resende, conclusão em 1982.xvii 

Este conjunto cooperativo nas Antas constitui um interessante exemplo de aliança entre 

extrema racionalidade formal e construtiva, com a introdução de pormenores com forte potencial 

de apropriação pelos moradores; um outro aspecto que se realça nesta solução é a íntima aliança 

que foi atingida na relação entre formas construídas depuradas e um verde urbano quase 

exuberante. 

 
 

 
 

Fig. 11 – A cooperativa HABITOVAR, em Ovar. 
 

• Ovar, cooperativa HABITOVAR, 237 fogos, projecto de Pedro Ramalho, Alcino 

Soutinho, Bernardo Ferrão e Rolando Torgo, datas aproximadas de estudo/realização: 1976/1982 

xviii 
 

Em Ovar foram seleccionados quatro gabinetes de arquitectura, o que proporcionou 

condições de diversidade e de inovação/adequação tipológica, que parecem basear, ainda hoje, o 

êxito das soluções residenciais deste conjunto, marcadas pela escala humana, pelos espaços 

equilibradamente visíveis e apropriados e por um predomínio do tráfego pedonal; uma solução 

feita de variadas micro-soluções, que ofereceram e oferecem grande diversidade de escolha de 

quadros domésticos, desde os unifamiliares em "L" com pátio privativo, aos pequenos 

multifamiliares com quintais privativos térreos. 

 

Tal como refere Pedro Ramalho, na zona que foi atribuída para a Habitovar, não havia uma 

estruturação urbana clara,  

"viviam-se nessa altura as primeiras experiências no campo do cooperativismo da habitação 

social e não existiam grandes directrizes do FFH. Era pois necessário avançar para propostas 

construídas em colaboração com os cooperantes."xix 

 

E, logo de seguida, Pedro Ramalho oferece-nos uma útil síntese das características e das 

vantagens da relação projectista/futuro morador no âmbito do MCH. 

"O diálogo arquitecto/utente, quando não é comprometido por um ou outro dos 
intervenientes, na atitude de que o técnico é «senhor sabe-tudo» ou na posição de 
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que as populações «é que sabem o que querem», é fundamental para os 
resultados positivos dos projectos. Às «prepotências» do arquitecto, tão correntes 
antes do 25 de Abril como agora, tentou-se opor uma atitude que teve grande voga 
nos meios escolares nos finais da década 60 e que reagia contra a prática 
«formalista» dos arquitectos... O arquitecto pela sua formação tem 
necessariamente uma posição sobre a forma de habitar, que deverá confrontar 
com as posições dos futuros utentes. Cabe-lhe equacionar os problemas em 
discussão, sem os viciar pelos seus pontos de vista; e do diálogo, mutuamente 
aberto, resultarão as soluções adequadas às questões em causa... Do diálogo com 
os habitantes da Habitovar retiraram-se conclusões sobre a ocupação do lote, as 
tipologias a utilizar (casa pátio, banda de um e dois pisos e habitação colectiva), a 
organização interna dos fogos, a organização do espaço envolvente e o 
equipamento a controlar." 

 

 
 

Fig. 12 – A cooperativa 11 de Outubro, em São João da Madeira. 
 

• São João da Madeira, Cooperativa 11 de Outubro, 173 fogos, projecto de José Pulido 

Valente, conclusão em 1982.xx 

 

É uma solução cuja assinalável dimensão urbana produz efeitos positivos na respectiva 

envolvente, através de uma subtil integração de escalas e de imagens, sem prejuízo para uma 

estimulante diversificação tipológica entre unifamiliares densificados e pequenos multifamiliares 

expressivamente identificáveis, estruturados numa malha coesa e motivadora de pequenas vias 

rodoviárias e dinâmicas pequenas vias pedonais que atravessam as bandas edificadas em 

sequências humanizadas e orgânicas. E no interior doméstico salientam-se as grandes cozinhas 

familiares, que propiciam, com naturalidade, um uso da casa muito flexível. 
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Fig. 13 – A 1.ª fase da Cooperativa Lar Para Todos, Beja. 
 

• Unidade Residencial Estrada de Lisboa, Beja, Cooperativa Lar Para Todos, 1.ª fase, 

120 fogos xxi, projecto coordenado por Raúl Hestnes Ferreira, datas aproximadas de 

estudo/realização: 1981 - 1984 xxii 

 

Um conjunto inovador, marcado por pátios públicos para os quais se abrem, directamente, 

as portas dos fogos térreos, enquanto que na fachada principal se abrem espaços comuns 

interiores muito generosos e bem acabados em termos de luz natural e de recantos conviviais; há, 

assim, um jogo de reforço simultâneo dos aspectos de privacidade e autonomia (de alguns fogos) 

e das características colectivas e agregadoras de cada edifício. A estas características junta-se 

uma solução doméstica extremamente adaptável a diversos modos de vida e ocupação do fogo - 

destacando-se a disponibilização de uma cozinha/sala de família. 

 

Sobre este conjunto, que se considera de referência, designadamente, na relação entre a 

concepção arquitectónica e a satisfação dos respectivos habitantes, foi referido pelo projectista, 

numa obra que lhe foi dedicada xxiii, que o projecto "foi concebido tendo em conta dois níveis de 

análise da forma de habitar em Beja: um relativo à morfologia urbana e às relações entre áreas 

residenciais, livres e equipamentos; e outro à estrutura interna dos fogos ... optámos por acentuar 

a estrutura de circulação interna do conjunto, com zonas de acolhimento que comunicam com a 

rua ... e o jardim ... dando acesso, por um único lanço, aos átrios dos andares que se «prolongam» 

para o interior das habitações através de tijolos de vidro. 

 

O interior do fogo tem por base um espaço de entrada que é também o de circulação da 

casa, ligando os quartos, à cozinha-zona de refeições" (e de convívio familiar)", orientada para o 

espaço do jardim, e a sala de estar, em contacto com a rua. 

 

A nossa reflexão estendeu-se também à aparência exterior do conjunto, situado junto de 

uma das entradas de Beja, como síntese formal radicada no ambiente urbano e nas opções 

arquitectónicas assumidas com base na estrutura espacial deste bairro. Pretendeu-se que as ruas 

do bairro fossem assinaladas pela expressão diferenciada de cada bloco, em pontos especiais, 
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como zonas de entrada ou platibandas, por meio de volumes puros: paralelepípedos, pirâmides, 

cilindros, cones e esferas, inteiros e truncados." 

 

 
 

Fig. 14 – A Cooperativa Mãos à Obra, Gondomar. 
 

• Lugar do Forno, Gondomar, Cooperativa Mãos à Obra, 399 fogos e diversificados 

equipamentos de vizinhança, projecto de Alfredo Costa Brandão e João Carlos Sarabando, 

conclusão (excepto última fase) cerca de 1984. xxiv 

 

Trata-se de uma verdadeiro bairro ou "pequena cidade" cooperativa, muito coesa na 

relação entre edifícios e espaços exteriores, na grande integração entre habitação e equipamentos 

locais e conviviais e numa verdadeira simbiose entre massa edificada e verde urbano; trata-se de 

um verdadeiro exemplo, seja ao nível da introdução da escala humana num espaço residencial, 

seja do habitar-se de facto a vizinhança e o exterior à porta de casa, seja de uma gestão local 

cooperativa eficaz; e, já agora, há que comentar que funciona como um verdadeiro "óasis urbano", 

relativamente a uma envolvente atípica e desinteressante, que, aliás, vitaliza com    os próprios 

equipamentos colectivos totalmente embebidos no conjunto cooperativo - funciona, portanto, como 

uma operação de melhoria urbanística da zona em que se integra. 

 

 
 

Fig. 15 – A Cooperativa Tripeira, Matosinhos. 
 

• Barranha, Senhora da Hora, Matosinhos, Cooperativa Tripeira, 206 fogos, projecto de 

Noé Diniz, conclusão em 1984. xxv 

 

Sobre este conjunto cita-se Correia Fernandes (1998): 

 

"... a «Gente do Amanhã» decorre da assunção clara de princípios 
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compositivos e organizacionais ... Sujeito ao esquema prévio que o 
município havia pré-estabelecido 

... reformula, no entanto, a «ligação», sublinhando eixos e alinhamentos. 
Subtilmente. Eixos e alinhamentos que o terreno e a política municipal não 
acolhem. Sai reforçada a ideia de conjunto «unitário» e de «bairro» ... a 
arquitectura, disponível, generosa, quase perdulária na enfatização dos 
espaços comuns, de comunicação e de relação... Contraditoriamente. As 
«ruas» e os espaços internos de equipamento colectivo (público?) são 
espaços generosos mas inóspitos, em certo sentido indisponíveis ..."xxvi 

Hoje, ao visitar este conjunto vive-se um positivo e múltiplo sentido de ordenamento, 

clareza de imagens, equilíbrio urbano entre edifícios e espaços de jardim, vitalização pontual, mas 

efectiva, por equipamentos colectivos exteriores e pequenas lojas, e uma expressiva apropriação 

das habitações térreas com acesso directo à rua, bem como de sentido unificado de toda a 

intervenção. 

 

 
Fig. 16 – A 1.ª fase da cooperativa COOBITAL, Faro. 

 

• Praça da Paz, Carreira de Tiro, Faro, cooperativa COOBITAL, 1.ª fase, 132 fogos, e 

diversos equipamentos conviviais, projecto de José Lopes da Costa com o Arq.º paisagista José 

Brito, datas aproximadas de estudo/realização: 1984/1985. xxvii 

Esta solução corresponde a uma intervenção de reabilitação e revitalização urbana de uma 

zona anteriormente considerada como socialmente negativa, e conjuga habitação e equipamentos 

locais assegurados igualmente pela cooperativa, que é responsável por toda esta renovada zona 

urbana. 

Outros aspectos a salientar têm a ver, seja com a positiva aliança entre arquitectura urbana 

e arquitectura paisagista, tendo-se atingido o objectivo de se tornar o exterior habitável e 

convidativo ao longo de todo o ano, seja com uma solução edificada que consegue suavizar a 

grande escala com habitações duplex apropriáveis e com estimulante imagem pública. 
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Fig. 17 – A 1.ª fase da cooperativa Realidade, Matosinhos. 

 

• S. Mamede de Infesta, Matosinhos, cooperativa Realidade, 1.ª fase, 362 fogos e 

diversificados equipamentos de vizinhança, projecto de Marco António, datas aproximadas de 

realização: 1985. xxviii 
 

Este conjunto caracteriza-se pela clareza da concepção residencial do edifício, bem 

identificável, seja no seu conjunto (forma simples e construtivamente legível/racional), seja na 

evidenciada expressão de cada fogo. Em termos urbanos trata-se de uma significativa intervenção 

da cooperativa numa mesma zona, ao longo dos anos, criando além de habitação, variados 

equipamentos conviviais, e pequenos troços de cidade com continuidade. 

 

 
 

Fig. 18 – Cooperativa Gente do Amanhã, Matosinhos. 
 

• Seixo, Senhora da Hora, Matosinhos, cooperativa Gente do Amanhã, 200 fogos, 

projecto de José Pulido Valente, conclusão em 1985. xxix 

 

Cita-se Correia Fernandes sobre este conjunto: 

 

"Esquema claro, imagem forte, organização complexa e  original, a normalização 
construtiva como tema, a re-invenção de valores espaciais de escalas diversas em 
si e integração enfática de equipamentos em espaços livres e comuns. Forte 
identidade como «conjunto» arquitectonicamente afirmativo que, simultaneamente, 
promove a diferença e a distância em relação ao contexto; procura afirmar-se 
como «modelo» contraditoriamente «insólito» e «irrepetível». Não produz efeitos na 
envolvente nem é tomado como referência mesmo nos bairros cooperativos 
vizinhos e adjacentes. Apesar da «sofrível» qualidade construtiva (por deficiente 
execução) é sensível o respeito dos utentes pela imagem que  os envolve e que, 
de certo modo, é também a sua marca. tem a chancela de um autor e de um 
tempo. De certa forma afirma o que pretende negar." xxx 

Nesta solução é muito interessante a grande racionalidade e funcionalidade do interior 

doméstico, que, de certa forma, prolonga a racionalidade da solução exterior e da positiva e 

inovadora relação entre peões e veículos. 
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Fig. 19 – Bairro das Fonsecas e Calçada, Lisboa. 
 

• Bairro Fonsecas-Calçada, Lisboa, Cooperativas 25 de Abril e Unidade do Povo, 

projecto coordenado por Raúl Hestnes Ferreira, datas aproximadas de estudo/realização: 

1974/1986. xxxi 

 

Em Lisboa, iniciado no âmbito do SAAL para duas cooperativas de habitação, em 1974, 

mas com obras que decorreram até cerca de 1986, há que salientar o conjunto do Bairro das 

Fonsecas e Calçada, projectado por Raúl Hestnes Ferreira com a colaboração de Vicente Bravo, 

Jorge Gouveia, Castro Caldas e Manuel Samora. Trata-se de uma obra com interessantes 

características de escala humana ao nível da conjugação edifícios/espaços públicos, de 

adequação dos fogos a diversos modos de vida e em termos de ligação entre os fogos com 

aqueles espaços públicos e entre si. Salienta-se, no entanto, que só tardiamente os espaços 

públicos desta intervenção mereceram o cuidado devido. 

 

No bairro foram realojadas pessoas que viviam em barracas e construções degradadas nos 

Bairros das Fonsecas e Calçada, e é referido numa obra dedicada ao autor, Raúl Hestnes Ferreira 

xxxii, que foi 

 

"por opção da população, querendo «integrar-se» no modo de habitar em Lisboa, e 
dos projectistas, dada a lógica dessa opção, que o bairro foi estruturado em 
quarteirões de quatro pisos e andares esquerdo-direito, completados com 
pequenos troços de galerias. Enquanto a configuração dos espaços urbanos se 
apoiou numa tipologia diversificada de largos e ruas, e a flexibilidade de agregação 
dos módulos habitacionais ... - permitindo inverter a orientação dos fogos, piso a 
piso - concederam uma expressão exterior variada, atenuando de algum modo a 
monotonia que é, por vezes, associada à «habitação social»." 
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Fig. 20 – Pormenor do "óasis" residencial da Cooperativa Mãos à Obra, em Gondomar. 
 

O Papel dos Conjuntos Cooperativos de Habitação Económica 

O Papel Socioeconómico 

A promoção cooperativa habitacional do pós 25 de Abril inaugurou um novo sector de apoio 

ao habitar. Passou a haver um novo grupo socioeconómico que conseguiu aceder a uma 

habitação condigna com custos moderados. Criou-se, um pouco por todo o país, uma outra via de 

acesso á habitação caracterizada pelo diálogo entre promotor habitacional e futuro habitante. E as 

cooperativas criaram emprego, directamente, nas suas próprias estruturas e, indirectamente, nos 

equipamentos de vizinhança e urbanos desenvolvidos nas suas diversas promoções, numa 

dinâmica que sempre caracterizou o MCH. 

 

O Papel Social Integrador 

O objectivo integrador dos conjuntos cooperativos de habitação económica foi uma 

qualidade fundamental do MCH, que se concretizou em dois níveis distintos, mas complementares: 

o nível do edifício, no qual convivem diversos grupos socioculturais; e o nível da vizinhança urbana 

onde, de forma quase sistemática, se procurou associar a habitação cooperativa de interesse 

social a intervenções de realojamento para grupos socioculturais mais carenciados ou 
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problemáticos. 

 

E o processo teve dimensões significativas em determinadas zonas, tendo sido 

determinante para implantar uma dinâmica socialmente positiva em pequenas áreas urbanas 

relativamente "residuais" e/ou problemáticas (por exemplo em diversas localizaçõs em 

Chelas/Lisboa, no Porto e em Faro); isto aconteceu desde o desenvolvimento inicial do MCH, 

manteve-se, praticamente, até à actualidade, e nunca foi devidamente sublinhado nos benefícios 

induzidos nas respectivas vizinhanças e nas suas envolventes (uma matéria a desenvolver); afinal 

quando o resultado é um "bairro crítico" até se tende a dar-lhe prioridade, mas quando o resultado 

é a anulação de uma zona física e socialmente poblemática, e praticamente sem custos para o 

Estado, pois as cooperativas asseguram equipamentos e a própria gestão corrente, então 

tendemos a não dar conta destas boas práticas. 

 

E assim, sítios antes socialmente estigmatizados tornaram-se zonas urbanas apetecíveis e 

social e economicamente valorizadas, numa dinâmica cujos ganhos poderão ser, um dia, 

devidamente estimados. E houve alguns, embora poucos, municípios que entenderam esse 

potencial e apostaram mesmo nesta acção de "alavancagem" social e urbanística por parte do 

MCH. 

 
 

 
 

Fig. 21 – A estruturação física de apoio à criação de vizinhanças na cooperativa Gente do Amanhã, em Matosinhos. 
 

O Papel Citadino e Vicinal 

Os conjuntos realizados no início do MCH procuraram aprofundar uma significativa relação 
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de vivência continuada da cidade de proximidade. Nesta estratégia teve lugar preponderante o 

desenvolvimento cuidado de espaços exteriores urbanos verdadeiramente positivos, e lembremo-

nos que tínhamos saído de um período marcado por inúmeros casos de bairros ditos "sociais" com 

espaços exteriores fomalmente incipientes e/ou muito mal equipados senão ao abandono, seja no 

que se refere ao respectivo arranjo inicial, seja no que se refere à manutenção continuada. 

 

Esta perspectiva de um exterior residencial protagonista e, portanto, devidamente 

intervencionado, tem a ver com o assumir do habitar, claramente, para lá da porta de entrada da 

habitação, matéria que se liga, também, naturalmente, a um habitar que se vive tanto no espaço 

doméstico como no espaço de vizinhança. E este "caminhar" do habitar, do espaço doméstico e 

privado para o da vizinhança de proximidade, aquela que deve ser bem perceptível a partir de 

cada habitação, é factor simultaneamente de identificação, apropriação e segurança, em muitos 

dos conjuntos apresentados e em muitas outras intervenções do MCH. De certa forma procurou-se 

assumir o novo habitar como elemento positivo e protagonista da cidade, o que parece ser um 

objectivo meritório e útil, designadamente, nos tempos que correm, quando cada vez mais nos 

fechamos nas nossas habitações. 

 

 
 

Fig. 22 – O papel urbanístico do MCH bem marcado no Bairro da Malagueira, Évora. 
 

O Papel Urbanístico 

Um aspecto que parece ser bem legível na observação dos conjuntos deste período de 

promoção do MCH é a vontade de não se fazerem meras intervenções edificadas, mas sim um 

trecho de arquitectura urbana em cada novo conjunto do MCH. Fazer “urbanismo”, trabalhar o 

conjunto do desenho de edifícios e espaços significantes, preencher espaços antes vazios de 
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forma a que as novas intervenções dialoguem com as respectivas envolventes, melhorando hiatos 

e zonas física e/ou socialmente difíceis e acrescentando identidade específica. 

 

Sobre esta identidade muito haverá a dizer, designadamente, no que se refere ao principal 

"partido" pelo qual se optou em termos de imagem urbana, se se considerar que houve "um" 

partido e não vários. E considerando-se a primeira opção, então ela terá sido pela sistemática 

marcação da escala humana, da presença/marca do homem, nas suas dimensões fundamentais e 

nos espaços que ele conforma quando habita, uma escala que fica evidente, também, na 

reforçada e sistemática componente pedonal das soluções. 

 

 
 

Fig. 23 – A expressiva residencialidade harmonizada com a racionalidade do edificado, na Cooperativa Santo Ildefonso, no 
Porto. 

 

O Papel Arquitectónico 

Finalmente, sobre o papel arquitectónico dos edifícios e fogos realizados neste primeiro 

período do MCH há que sublinhar a qualidade global do desenho e o respectivo e cuidadoso 

estudo tipológico. Matérias que fazem sublinhar a importância de se tentar encontrar soluções à 

medida das necessidades e mesmo dos gostos, abandonando práticas absurdamente repetitivas, 

muitas vezes sem qualquer justificação financeira. 
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Há que salientar que, frequentemente, tendemos a desenhar espaços habitacionais comuns 

e privativos como se eles só pudessem ser "assim", daquela maneira, com aquelas relações e 

imagens, relegando um trabalho "mais arquitectónico" para outros espaços/elementos do projecto, 

que assim tantas vezes fica remetido para soluções correntes e "médias" que servem apenas a tal 

família "média" e, na prática, inexistente. Mas basta uma vista geral às soluções aqui apresentadas 

para se entender que tal opção não vingou aqui, neste primeiro período do MCH, nem depois 

vingou, é preciso dizê-lo; e assim temos soluções tipológicas diversificadas, mais unifamiliares 

densificadas ou mais multifamiliares humanizadas e apropriadas, e temos variações mesmo dentro 

de cada conjunto, o que é estimulante e adequado no que se refere a uma importante estratégia 

de adaptabilidade das habitações aos mais variados modos de vida - um dos factores provados da 

sustentabilidade do habitar. 

 

E um outro aspecto, de algum pormenor, consistiu na oportunidade de se irem tipificando, 

positivamente, determinadas soluções, numa perspectiva da sua gradual melhoria; o que foi 

possível por se terem criado relações fortes entre os agentes do MCH e alguns, então, jovens 

projectistas, que, em muitos casos, se tornaram, depois, projectistas bastante conhecidos; e talvez 

que esta situação revele uma positiva dinâmica pessoal e participativa, não só relativamente 

aos futuros habitantes, o que constitui, praticamente, boa parte da base ou da razão de ser 

do MCH, mas também entre os projectistas e os responsáveis cooperativistas, uma matéria 

interessante, designadamente no que se refere a uma eventual experiência directa e muito forte de 

relação com práticas mais humanizadas (e aqui não podemos deixar de lembrar as 

raízes/influências do SAAL). 
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Fig. 24 – Pormenor de espaço público contíguo a entrada privada na cooperativa HABITOVAR, em Ovar. 
 

 

A Síntese Possível 

Faz-se, agora, uma pequena síntese prática dos aspectos mais significativos e projectuais 

que marcaram este período de promoção do MCH e que, aliás, tiveram continuidade, 

designadamente, na zona norte de Portugal, com especial enfoque na Área Metropolitana do Porto 

- com um pólo de grande riqueza em Matosinhos -, e em casos talvez menos numerosos, mas 

muito significativos, no resto do País e especialmente em Lisboa, Beja, Faro e no Funchal. 

 

Apontam-se, assim, numa leitura que será sempre pessoal, alguns aspectos que 

caracterizaram, de forma bastante generalizada, o primeiro decénio de promoção das cooperativas 

de habitação económica, pós 25 de Abril, e ainda caracterizam, actualmente, os melhores 

conjuntos residenciais do MCH: 

1. A herança de um desenho participado e eventualmente participativo; lembremos que 

o SAAL tinha a memória bem viva e que por vezes houve mesmo continuidades com a dinâmica 

do MCH, sendo que houve casos numerosos de associações de moradores que se transformaram 

em cooperativas; e ainda hoje há a memória viva e actuante desse processo participativo, mesmo 

quendo ele se resume essencialmente: (i) a uma informação continuada e bem explicitada sobre as 

características das soluções urbanas e habitacionais em desenvolvimento e sobre os respectivos 

processos de promoção; (ii) a algumas opções funcionais e de acabamentos domésticos; e, por 

vezes, a opções em termos dos equipamentos de vizinhança. 

2. O evidenciar de aspectos ligados ao fazer de um (pequeno) bairro ou de uma 

vizinhança urbana significativa, talvez, essencialmente, numa procura natural de criação de 

continuidades urbanas mesmo onde elas não podiam/podem existir, devido a frequentes situações 

ainda isoladas dos locais de implantação. 

3. A continuidade da oferta de um nível de vizinhança, estrategicamente situado entre o 

edifício e o espaço urbano afirmado. 

4. A dinamização do uso do exterior público, e sempre que possível do uso da "rua". 

5. A procura de uma afirmada e múltipla relação do espaço doméstico privado com o 

espaço público da rua, caldeando-se e suavizando-se, mutuamente, tanto essa privacidade, como 

esse carácter público; e o reforço dos aspectos projectuais que possam dinamizar a apropriação 

das habitações, numa perspectiva que também contempla a sua expressão pública. 

6. A consideração da tipologia habitacional mais ao nível da micro-vizinhança do que ao 

nível do edifício "isolado" ou separado da cidade (em condomínios privativos), tal como é praticado 
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no imobiliário comercial corrente; visando-se/utilizando-se: um certo esquecer estratégico de uma 

caracterização tipológica muito definida e o evitar da utilização de tipologias correntes; uma 

constante e natural procura de renovação tipológica, pela relação forte entre espaço doméstico e 

espaço/continuidade urbana e numa perspectiva de ousar, com naturalidade, misturas tipológicas; 

e, afinal, utilizando-se os ensinamentos/exemplos da história urbana. E há que sublinhar que esta 

busca tipológica teve de se realizar com meios simplificados e mínimos devido ao necessário 

controlo de custos da construção. 

7. O reafirmar de uma questão estruturante, que tende a ser sempre a da relação com 

e/ou expressão evidenciada da escala humana, seja em termos da utilização projectual das 

dimensões humanas, seja na estima para com uma pormenorização cuidadosa; pormenorização 

esta que tem de se realizar, também, com meios simplificados e mínimos devido ao necessário 

controlo de custos da construção. 

 

 
 

Fig. 25 – Pormenor da relação entre habitar e verde urbano na Cooperativa Mãos à Obra, em Gondomar. 

8. A muito natural, mas sistemática, preocupação relativamente ao desenvolvimento de 

um verde urbano protagonista, tanto na sua presença expressiva, como na sua íntima relação, seja 

com aspectos, talvez até simbólicos, de marcação de barros/vizinhanças, seja com aspectos de 

acentuação do carácter residencial e doméstico dos espaços, matérias estas que têm tudo a ver 

com o reforço da apropriação da vizinhança e de cada habitação, assim como com a melhoria do 

bem-estar e do conforto exterior no sítio que se habita. 

9. A opção pela boa gestão, de proximidade e em continuidade, considerando-a como 

um elemento continuador do próprio projecto; de certa forma estas cooperativas, tal como as que 

lhes sucederam, nem concebem que a vivência dos conjuntos por elas promovidos não integre a 

sua manutenção corrente, seja ao nível dos edifícios, seja dos seus espaços exteriores e 
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equipamentos/serviços de proximidade. 

10. E, finalmente, a consideração, de forma sistemática, da existência de equipamentos e 

serviços de proximidade, bem embebidos no habitar edificado e exterior dos conjuntos urbanos e 

das vizinhanças; salientando-se que esta característica contribuiu muito para a grande diferença 

entre as promoções da iniciativa privada e os conjuntos do MCH. 

 

 
 

Fig. 26 – A integração de equipamentos urbanos no MCH (uma creche, pré-escolar e ATL na Mãos à Obra, Gondomar). 

 

Breves Reflexões sobre o Passado e o Futuro dos Conjuntos Cooperativos de Habitação 

Económica 

Aspectos Globais 

Um pequeno texto editado num desdobrável de divulgação da cooperativa As Sete Bicas 

(divulgado cerca de 1998), e significativamente intitulado "Da qualidade das habitações à 

qualidade das vivências", sublinha que na opção pela habitação cooperativa existem outras razões 

para além dos condicionalismos económicos entre as quais se destacam: 

 
"a participação dos próprios interessados, ... que permite alcançar uma resposta 
mais adequada às necessidades e a participação de todos na definição dos 
equipamentos sociais e na gestão e conservação dos empreendimentos, que 
garante uma mais elevada qualidade de vivência habitacional." 

 

Ainda no mesmo texto refere-se que  

 

"as capacidades de iniciativa de promoção habitacional já demonstradas pelas 
cooperativas; as vantagens de qualidade e custos; a descentralização territorial e 
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administrativa que lhe são inerentes e a significativa mobilização de poupanças 
para o investimento, são razões suficientes para qualquer governo apoiar, sem 
reservas e com os meios adequados, o cooperativismo habitacional." 

E escreveu Guilherme Vilaverde, presidente da FENACHE, que 

 
“desde o período inicial de aprendizagem, constituição e instalação de 
cooperativas, passando pelos momentos conturbados e difíceis da vida do país 
resultante da evolução do processo democrático iniciado com o 25 de Abril, que as 
cooperativas prestam à sociedade um importante e indispensável papel na 
promoção de habitações para os seus membros, constituindo a única alternativa 
viável para largas franjas populacionais caraecidas de alojamento e prestando uma 
intensa actividade económica e social digna do maior apreço. Não obstante os 
reconhecidos méritos das cooperativas neste domínio, elas sempre depararam e 
deparam com dificuldades resultantes da falta de incentivos e apoios institucionais 
mais eficazes e consentâneos com o relevante papel que desempenham na 
sociedade portuguesa, razão pela qual lhes é devido o enaltecimento pelos êxitos 
dos resultados alcançados.” xxxiii 

Foi por se concordar, plenamente, com o que acabou de se citar que fizemos neste texto 

uma abordagem múltipla (socioeconómica, urbana e arquitectónica) do papel que foi 

desempenhado pelas cooperativas de habitação económica nos primeiros 10 anos pós 25 de Abril 

e nos anos que se seguiram, praticamente até à actualidade, acreditando-se que, com apoios 

claros e bem direccionados, as cooperativas da FENACHE serão os parceiros estratégicos no 

novo combate, prestes a ser travado, contra as novas/velhas e graves carências 

habitacionais quantitativas e também contra as novas carências residenciais qualitativas. 

 

Mas nesta temática devemos ter bem presente que o passado do MCH foi sempre cruzado 

pelas dificuldades, e quem leia os registos do período vivido pelos cooperativistas habitacionais 

entre o 25 de Abril de 1974 e os anos que antecederam a criação do INH, encontra um quadro 

marcado por uma profunda crise; crise essa cujos contornos têm alguma identidade com a grave 

situação que é hoje vivida no âmbito das cooperativas da FENACHE, só que, actualmente, a crise 

parece ser mais preocupante. 

 

Referia Olga Magano em 1992xxxiv, altura em que o MCH passava por um período difícil: 

 
 “Actualmente as cooperativas passam por um grave momento, pois as barreiras 
ao crédito, quer para a construção, quer para a aquisição de casa própria estão 
muito cerradas. Hoje só conseguem sobreviver as cooperativas que tiveram 
capacidade de se estruturar e criar fontes de receita exteriores ao financiamento 
público. Mas apesar deste esforço, está a acontecer outra situação insustentável, 
que é o facto de as cooperativas não conseguirem vender as casas que vão 
construindo, por incapacidade económica dos cooperadores no acesso ao crédito; 
ou então vendem-nas, só que a uma classe social que não é necessariamente 
aquela para quem tinham sido concebidas, ou seja para a classe social mais 
desfavorecida economicamente ...” 
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E hoje não estará tudo assim, ou mesmo pior? 

Mas sobre o futuro faço aqui uma releitura de dois parágrafos de um texto que Arnaldo 

Fleming escreveu também em 1992; diz esse autor que 

 

“na conjuntura presente” (de 1992, naturalmente, mas teoricamente replicável a 
2011) “a acção das cooperativas de habitação tende a deslocar-se da batalha dos 
preços para a batalha da qualidade” – e eu juntaria: para a batalha da qualidade a 
custos controlados e acessíveis aos grupos sociais carenciados (que englobam a 
tão sacrificada classe “média/remediada”) -, e continua Fleming (a marcação a 
bold/negrito é minha) referindo que essa nova frente de batalha “passa por pensar 
o redimensionamento dos projectos, concebendo- os mais à escala da 
cidade e portanto mais integráveis no tecido urbano existente e paralelamente 
reforçando os equipamentos comerciais, desportivos e sociais que garantam 
o «must» da promoção cooperativa.” xxxv 

Mas há, no entanto, que comentar, aqui, que se quisermos, como devemos querer, pensar 

"cidade", então estes equipamentos já não poderão ser tanto de bairro ou de vizinhança, pois as 

mobilidades urbanas hoje são outras, e há casos exemplares deste tipo de serviço urbano 

assegurado por equipamentos de conjuntos cooperativos em muitos conjuntos do MCH. 

 

E Fleming sintetiza e avança, um pouco mais, salientando que, por um lado, “a intervenção 

cooperativa tem vindo a fixar-se numa faixa social e económica em que podemos incluir os estratos 

sociais médio-baixo e médio”, enquanto 

 

“as classes sociais mais desfavorecidas ou não encontram resposta ou então ela 
virá da promoção autárquica quando e onde ela exista; e, por outro lado, a 
habitação cooperativa tem vindo a melhorar, tanto na sua inserção urbanística 
como na qualidade dos projectos arquitectónicos, sobretudo na Região Norte”, e 
sublinha, ainda, que “a oferta tende a ser mais personalizada, com um leque de 
tipologias mais variadas, e a possibilidade de um certo número de opções nos 
acabamentos”, e acrescenta, por fim, que “a construção de equipamentos 
complementares é cada vez mais considerada como uma necessidade do «viver 
em cooperativas», mas também é vista como uma potencial fonte de rendimentos”. 

Apontados em 1992, julga-se que estes caminhos são aqueles que importa desenvolver, 

com urgência na nova habitação cooperativa de interesse social, pois: estamos a chegar a uma 

altura na qual, provavelmente, haverá muito pouco dinheiro para promoções municipais, uma altura 

marcada pela expressiva diversidade da procura habitacional em termos de soluções domésticas e 

localizações residenciais e uma altura em que, de uma vez por todas, se começa a interiorizar que 

o habitar tem de ser, realmente, muito mais do que um simples espaço doméstico, mais ou menos 

mínimo, pois a qualidade transborda totalmente dos mensuráveis aspectos dimensionais e porque 

se pode e deve habitar, realmente, para além do espaço doméstico, senão da própria vizinhança, 

nos espaços de relação com a cidade; e se assim não acontecer teremos, naturalmente, os mais 

diversos problemas de rejeição. 
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Sendo assim, talvez estejamos na altura de revisitar a propriedade colectiva numa 

relação estratégica com o arrendamento cooperativo e, quem sabe, também através de 

renovados modelos de renda resolúvel e/ou com opção de compra, proporcionando-se, 

assim, respostas flexíveis, que poderão ter uma flexibilidade acrescida numa opção por um 

"banco"/reserva de habitação cooperativa que disponibilize fogos em todo o país, 

facilitando a mudança de residência entre espaços residenciais com qualidade, boa gestão e 

a custos controlados. 

 

 
 

Fig. 27 – Pormenor expressivamente urbano e comum/doméstico da 1.ª fase da Cooperativa Lar Para Todos, Beja. 
 

Uma Pequena Reflexão final sobre a Arquitectura Urbana 

Escreveu o incontornável Manuel Correia Fernandes sobre um conjunto razoavelmente 

amplo de conjuntos cooperativos realizados em Matosinhos: 

 

"A propósito de tudo isto é possível discorrer sobre alguns casos. Notáveis a 
seu modo... modos de provocar o contexto e de tentar «forçar» o 
aparecimento da cidade." liga-os "o serem imagens fortes, empenhadas, com 
identidade. Separa-os o terem resultados muito diferentes. Predispõem-se, 
contudo, sempre, a garantir continuidades espaciais, visuais e funcionais 
tentando assegurar, antes de mais, a sua própria autonomia e autosuficiência 
enquanto «bairros» - que é o conceito que sempre lhes serve de referência." 
xxxvi 

Provavelmente será "só" isto: procurar a vida urbana, procurar o bairro, procurar a 

vizinhança, procurar habitar também (e expressivamente) fora de casa ... e até do bairro; mas 

existindo bairro e vizinhança. Portanto negando a opção do viver a cidade por ausência de 

possibilidades de viver a vizinhança. 
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Fig. 28 – A convivialidade das promoções do MCH bem evidente na cooperativa Gente do Amanhã, Matosinhos. 
 

E uma última Reflexão sobre a Urgência de se Apoiar o Cooperativismo Habitacional 

Numa altura, que vivemos, em que se conjugam (i) necessidades de uma verdadeira 

qualidade residencial, (ii) com problemas económicos e sociais específicos, graves, sensíveis e 

muito diversificados, seja ao nível da família, como em termos individuais (e com claros reflexos 

potencialmente muito negativos ao nível urbano) e (iii) com necessidades habitacionais também 

extremamente específicas e diversificadas (não sobrevive mais a "família média ou -tipo"), parece 

fazer todo o sentido uma redescoberta e uma rentabilização das potencialidades da promoção 

habitacional cooperativa e "económica" ou de habitação de interesse social (HIS), isto porque é 

uma forma de promoção local, de proximidade e potencialmente muito dedicada. 

 

Mas para além de tais vantagens, que julgo serem mais do que suficientes para alavancar 

uma nova fase da promoção de HIS, aliás numa altura em que, muito provavelmente, nem haverá 

meios para a continuidade de uma promoção municipal, por vezes pouco dedicada, nem meios 

para uma promoção privada de HIS que se esgota na altura da conclusão da obra, esquecendo 

que aí começa a vida real do habitar; repito, para além de tais vantagens, um revitalizar da 

promoção cooperativa de habitação dita "económica" ou de HIS, cumpre um papel, pelo menos 

tão importante, ou talvez mais importante, de luta contra a corrente do isolamento doméstico, da 

ausência de solidariedade e do esquecimento da riqueza da vida na vizinhança e da vivência do 

espaço citadino público, todos estes aspectos que caracterizaram, por regra, a promoção 

cooperativa, pois, afinal, estavam-lhe na "massa do sangue". 
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E parece ser oportuno citar, aqui, uma pequena parte de um trabalho síntese de Flávio 

Paiva xxxvii, intitulado “Estudo de caracterização das cooperativas de habitação em Portugal”, em 

que este autor refere o artº 2º do Código Cooperativo (aprovado pela Lei nº 51/96), baseado na 

definição da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), onde se aponta que 

 

“as cooperativas são pessoas colectivas autónomas, de livre constituição, de 
capital e composição variáveis, que através da cooperação e entreajuda dos seus 
membros, com obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins lucrativos, 
a satisfação das necessidade e aspirações económicas, sociais e culturais 
daqueles”. Tal como salienta Flávio Paiva, o Código refere os sete princípios 
aprovados no Congresso de Manchester da ACI de 1995, pelos quais as 
cooperativas se devem reger: “(1) adesão voluntária e livre; (2) gestão democrática 
pelos membros; (3) participação económica dos membros; (4) autonomia e 
independência; (5) educação, formação e informação; (6) intercooperação; e (7) 
interesse pela comunidade.” 

Ficou evidenciado o importante “pano de fundo” social e ético que caracteriza o MCH e que 

julgo ainda não foi aproveitado numa perspectiva de continuidade, nas suas múltiplas 

potencialidades no que toca ao desenvolvimento para o grande número de cidadãos de um habitar 

muito qualificado e com uma verdadeira perspectiva de qualidade mantida e acrescida ao longo do 

tempo e com um mínimo de apoios públicos. 

 

Falta sublinhar que o MCH tem tentado fazer cidade com habitação, o que é essencial para 

se habitar com a tal qualidade ampla, pois, como referiu Vasco Folha xxxviii, já há alguns anos, 

num fórum cooperativo, só num contexto de direito à cidade 

 

“é que o direito à habitação pode ser considerado como um verdadeiro direito de 
cidadania”, pois “é impensável pensarmos hoje na habitação de uma forma 
isolada, quer dizer, sem entendermos a habitação sem pensar na escola, sem 
pensar no emprego, nos serviços, na bica, no quiosque, enfim, no espaço de lazer, 
nos arranjos exteriores, enfim, tudo isso. E entendermos que a cidade tem que ser 
o mais possível um espaço de encontro e nunca um espaço em que, 
efectivamente, o desencontro é o que existe.” 
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Fig. 29 – Espaços para o encontro na Cooperativa Mãos à Obra, em Gondomar. 
 

Foi esta perspectiva de promoção do “encontro”, do não estar só ou de estar menos só 

numa sociedade tantas vezes ferozmente individualista, que constituiu a base dos anos de ouro do 

MCH português e que se prolongou praticamente até aos dias de hoje, através de múltiplas 

tormentas e incompreensões, umas mais genuínas do que outras. Mas hoje estamos numa altura 

de opções, numa altura em que a crise ou as crises, geram novamente necessidades críticas ao 

nível do habitar casa e cidade, mas também oportunidades que parecem ser até bem à medida 

das capacidades ainda bem vivas no MCH. 

 

Isto porque, tal como concluiu, há alguns anos, Claus Hachmann, então presidente da 

Secção Cooperativa da ACI Europa para a Habitação xxxix, (i) este movimento é pouco 

burocrático, baseando-se no voluntarismo do seus membros, (ii) porque há intensa actividade 

social em muitos conjuntos cooperativos, pois os habitantes sentem-se “em casa” e identificados 

com a cooperativa, (iii) porque há menos violência e vandalismo, pois a vizinhança funciona bem e 

as pessoas conhecem-se e respeitam-se, (iv) porque há transparência, democracia e eficácia na 

gestão; (v) porque há democracia nas opções tomadas, e (VI) porque, frequentemente, as 

cooperativas habitacionais tomam conta dos seus membros quando envelhecem ou têm 

problemas de deficiência. 

 

Foram citações retiradas de uma síntese que caracterizava o trabalho do MCH na Europa 

no final do século XX e que julgo caracterizou o “período de ouro” e ainda caracteriza o melhor do 

Movimento em Portugal, sendo que, tal como também sublinhou Claus Hachmann, o presente e 

o futuro próximo do MCH europeu passa, seja pelo renovado serviço habitacional aos 
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grupos sociais mais carenciados, incluindo a classe média em crise, seja pelo serviço 

habitacional diversificado a um amplo leque de novos grupos-alvo carenciados de 

condições de habitar especificamente adequadas, entre os quais se evidenciam as famílias 

com muitos filhos, com filhos pequenos e as famílias monoparentais, os idosos que podem 

optar por viver em modelos de habitar cooperativos devido a razões económicas, sociais e 

culturais, os jovens que optem por formas alternativas de habitação e de vida diária e todas 

as outras pessoas socialmente sensíveis; mas sempre num quadro de total integração 

social e urbana. 

 

Assim espera-se que haja, brevemente, um mínimo de clarividência para se perceber a 

importância enorme e estratégica de uma renovada e diversificada promoção cooperativa de 

Habitação de Interesse Social, uma importância que tem razões genéricas, mas que é hoje crucial, 

e para que se actue, rapidamente, no seu apoio, que mais do que se centrar em aspectos 

materiais específicos, hoje muito difíceis, se deve dirigir para parcerias que assegurem, por 

exemplo, terrenos urbanos estrategicamente localizados (para quem irá lá habitar e para as 

envolventes desvitalizadas) e a custos e com objectivos de concepção adequados ao que está em 

jogo, viver melhor (n)a cidade em condições sociais e arquitectónicas naturalmente integradas e 

estimulantes e com custos aceitáveis; é disto que se trata, continuar a fazer cidade viva e "cidade 

de interesse social". 
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