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Ex.'0" " Senhores: 

Ainda sobre o problema rla habitação, com a-devida t•énia, transcrevemos do órgão oficial da 

Juventude ÚJ>erá?·ia Católica Femim·na, «Vida e Alegria» no seu n.~ lBO do ano Xlllll-Ab1·il de 1957, 

o ct?·tiuo «T5 11tuito bom •pa1·a ser verdade». 

«.Passa as fronteiras de todos os povos o p1·oblema ·habitacional. 

Há no Mundo, milhm·es de pessoas sem casa própria, crianças que não conhecem o aconchego rlo 

lar, homens e mulheres que, mesmo trabalhando a vida inteira, jamais conseguiram o «ninho» idea·Jizado 

nos alvores do casamento. 

I-l á no Mundo, e existem no nosso Pais. Uma das maiores vítimas deste cruciante flagelo que atinge, 

sem dúvida, a integridade da família e da nação é  a classe pobre, que, não podendo SUJ)ortar as «rendas 

altas:., vive como pode e onde pode. 

E:, no entanto, a casa é tão indispensável ao homem como o alimento e  o ar que respira. São estas 

as palavras, que adiante transcrevemos, do deputado Carlos Monteiro do Amaral Netto no seu debate 

de 19 de Março de  1 95:~ na Assemblein Nacional, sobre «Casas para trabalhadores:.. 

N.:\0 PODE SER TEORIA .. 

«A habitação é  a segunda das necessidades essenciais da existência, que dentro dela se passa em 

grande parte: nem onde os homens vivem nus, vivem sem casas. Decorre da própria 'I'latureza das coisas 

humanas que a sua qualidade ~1á-de pois influir no corpo e uo espírito do habitante; até que ponto di-lo 

o senso comum e apm·aram-no os estmdos e as reflexões de quantos a têm considerado como factor da 

vida elos indivíduos, d.as famílias e das colectividades. 

Da casa depende muito a saúde física do morador <tue, quando nela não entra o Sol, entra o  médico 

é da Jll'ÓJH'ia sabedoria J>O]ntlar. E dela não depende menos a saúde moral. Esta não será só questão de 

cubagem e de vidros nas janehtsj mas, escreveu Charles Gide, hli certas virtudes elementares, como o 

asseio  c a decência, cuja 11rática é absolutamente incomportável com um alojamento sórdido i e pa1·ece 

de facto inevit{tvel <1ue, se as dimensões da residência e a sua ocu1mção conduzirem à impossibilidade 

de isolamento, se todas as funções dos  indivíduos th•erem de ser patenteadas aos parentes, aos vizinhos, 

aos menores, se as pessoas e as coisas se atmpelarem e sobre elas se acumular a sujidade, que o Sol não 

ilumine e descubra, J>arece inevitá,rel, que a  má casa contribua para a perda do pudor e  dos sentimentos 

mais nobres. 

A promiscuidade nas habitações tem conco1Tido (}ara não J)Oucos casos de incesto, preparado muita 

desgraçada ]Jara a prostituiçlio; e  a falta de conforto e de onlem fatalmente desconsolará o trabalhador 

no l'eJ.p·essn ao ku·, abatt1-lo-á, e afastá-lo-á. ]nua a  t aberna e outros lugares de degmdação. 
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Há perto de cem anos, o velho revolucionário Blanqui escrevia isto: 

Tenho estudado com religiosa solicitude a vida íntima das famílias operárias e, por isso, não duvido 

afirmar que «a insalubridade das casas» é o ponto de partida de todas as misérias de todos os vícios e 

de todas as calamidades de seu estado social. 

Mas se assi~ é quanto à influência no adulto, que abriga, que dizer dos efeitos .sobre a criança que 

nela cresce? Raro se atende a este aspecto da questão, e, contudo, que poderoso elemento de formação 

não é  a casa em si e só por si t Ela pode condicionar os próprios fundamentos das virtudes morais e cívi-

cas, antepondo-se, deste modo, à escola, sobreleva-a em certos aspectos. 

Fora de toda a dúvida, a casa é condição de felicidade •presente e do aperfeiçoamento :6uturo de indi-

víduos e de sociedades. E se o objectivo último de toda a sã 1lOlítica é, como não deve deixar de ser, 

o ·bem estar social, físico e menta:] da comunidade que serve, a •provisão de moradas deficientes torna-se, 

tanto como a criação das possibilidades de nelas se viver, obrigação indeclinável, de toda a política 

digna, e deve, portanto constituir preocupação primacial de qualquer bom governo. 

* 
O QUE VAI POR CA 

Com o último recenseamento geral da população portuguesa averiguou-se das condições de ·habi-

tação das famílias: este é ao mesmo tempo o estudo mais recente e mais amplo, porque abrange todo o 

País, mas, na concisão do que deu ao público, deixa muitas questões em aberto, e à frente de todas a 

qualidades das moradas. 

Porém, informa-nos ao menos dos factos numéricos da carência absoluta, registando que, de pouco 

mais de 2 milhões  de familias, havia à sua data 2.592 sem habitação, 10.596  vivendo em  construções pro-

visórias-está-se mesmo a vel· que tais!- 2.853 cm prédios ou pm-te de prédios não destinados a habi-

tação e 193.231, oc·upando apenas parte de um fogo. 

Vãos de escada. Lojas. Portais. Goteins. Pontes. Em tudo se vive por falta de casas. 

São verdadeiros os seguintes casos que a deputada Maria Leonor Correia Botelho aponta no desejo 

de corroborar as oportunas palavras do deputado Carlos Monteiro do Amaral Netto. 

((Não têm filhos, mas o chefe de família sofr e  de tuberculose pulmonar (incurável ). Vivia  o casa.l 

:mma barraca que foi demolida pela Câmara Municipal. Foi então habitar um telheiro. 

Casal com filhas. A mais velha está atacada de tuberculose pulmonar. Os pais andam ao trapo. 

Viviam numa banaca que foi demolida. Passaram a viver, por esmola, em casa de um sobrinho. (Duas 

divisões para duas famílias). 
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Pessoa de 76 anos, vivia só numa barraca que foi demolida pela Càmara Municipal. Sem possibi· 

!idade-de  alugar quarto, foi viver pa1·a um tanque, que cobriu com latas. 

Numa freguesia de Lisboa, dormem num corredor 32 pessoas, aproximadamente, a pagar 5$00 por 

noite. Todas sem terem onde ocupar os braços. 

HajlaZ de 26 anos, tuberculoso e sem família,  viveu, durante 8  meses, num automóvel velho e aban· 

clonado, pot· ser demolida, pela Câmara Municipal,  a barraca onde se abrigava. 

Família constituída por casal, seis filhos e uma tia, pessoa de idade. Vários membros da família 

estão atacados de tracoma. O chefe de família é pedreiro e  a mulher trabalha a dias. A filha mais velha 

tem 8 anos e  a mais nova 2 meses. Vive esta família com outra num forno debaixo da terra. Não tem 

luz nem ar; o chão é de barro. 

Não conseguem quarto para viver, por se tratar duma família numeYosa. Depois de muitas diligên-

cias, conseguiram um, pelo qual pagarão 250$00 de renda. 

A família vive num portal. No )lavimento dormem os llais e uma velhinha.  E as crianças? 

O pai de família sus1)ende do tecto um estrado de  cinco tábuas e à noite arruma ali  os  5 filhos 

E quem não nos quiser dar crédito que venha connosco ao BmTeiro, Alcântara, Casal Ventoso, 

Encosta da Ajuda, Comendadeiras, às conhecidas «ilhas)) llOrtuenses. Aí verá com os seus próprios olhos, 

gente de todos os cantos de Portugal a viver, não já como os habitantes da selva, mas abaixo ainda dos 

animais::.. 

* 
Os prédios levantam-se, os arredores das cidades urbanizam-se. Há edifícios arejados de mistura 

com outros de suja aparência e deficientes condições higiénicas. Porém, o problema não está resolvido: 

as rendas são elevad11s para a algibeira do trabalhador, não só nos prédios novos, mas até mesmo 

naqueles que vagam, depois de 10 ou 20 anos de existência. 
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Quartos a 250$00, 300$00, e onde estão eles para casais com· filhos? 

Casas a 500$00, 800$00-50 % dum bom salário. E quem se pode gabar de ter um bom salário, 

sobretudo se tem mais de um filho? E os operários assalariados cujo ordenado não transcende os 

900$00, que solução podem adoptar, senão a de viver em conjunto com outros e suportar todas as con-

sequências que daí possam resultar? 

Têm as Casas Económicas favorecido elevada percentagem de famílias. E;.cer-to. Mas os rapazes e 

raparigas que pretendem formar um lar pm·que não podem a eles concorrer, se o ordenado não só dele, 

mas quase sempre de ambos não dá para começar a vida em casas de rendas tão elevadas? 

Mais ainda: 

Se é verdade que as «barracas» não são prÓJlrias para seres humanos, porque são deitadas abaixo 

sem se atender ao alojamento dos que as habitam? Deste  modo, a promiscuidade não terá rim. 

Não é possível a redução das rendas nas casas novas e velhas? 

- Porque não podem concorrer a casas económicas os que vão casar ? 

E finalmente: 

Preocupa·se o Estado com a solução destes problemas? 

É o que saberemos num dos próximos números deste jornal.» 

M. G. 

Lisboa, 10/3/958 

P.• ALBERTO DA CRUZ GATA 
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