
Bairros sociais de Cascais
vão ter casas para jovens
Preços serão abaixo dos do mercado. Moradores atuais permanecem
e espaços serão requalificados. Processo já em curso no Marechal Carmona
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habitação A Câmara Municipal
de Cascais está a preparar a apre-
sentação, em março, de um plano
municipal de habitação que, além
da reabilitação dos bairros sociais
mais antigos do concelho, prevê a

sua transformação em locais onde
coabitem os moradores atuais e jo-
vens com casas arrendadas a pre-
ços abaixo dos do mercado. O pro-
grama estabelece ainda que sejam
criados serviços direcionados a

idosos, nomeadamente na área da

saúde e da alimentação.
O processo está já em curso no

Bairro Marechal Carmona, cons-
truído na década de 1950 a cerca
de 1,5 quilómetros do centro da
vila e detido quer pelo Município
quer pela Santa Casa da Misericór-
dia de Cascais. Para os residentes,

a ideia, que conta com a colabora-

ções da Universidade de Lisboa, é

positiva, mas há quem lembre
que, primeiro, é preciso dar condi-

ções a quem já ali vive.
"Nada é vendido", sublinha o

presidente da Autarquia, Carlos

Carreiras, que, ao JN, defende a

importância de, mais do que pen-
sar em habitação social, privilegiar
a "função social da habitação". O

objetivo é fazer face ao aumento
exponencial dos preços das casas

registados nos últimos anos na
área metropolitana de Lisboa.

BAIRRO "SOSSEGADINHO"
Maria Andrade, de 74 anos e resi-
dente há 19 no Bairro Marechal
Carmona, não tem dúvidas de que
é essencial dar uso ao património
que, hoje, está desaproveitado.
"Deviam abrir as casas que estão

fechadas, arranjá-las e arrendá-las

a preços acessíveis a jovens", de-

fende ao JN, sem saber ao certo
quais são as intenções da Câmara.

A sua vivenda foi reabilitada re-
centemente e, por isso, é sobretu-
do de forma elogiosa que se refere
aos seus senhorios. Mais cético é

António Oliveira, de 63 anos, nas-
cido e criado no bairro mas a aguar-
dar há cinco anos, assegura, a atri-
buição de uma habitação munici-
pal. Até lá, é em casa do sobrinho,
visivelmente degradada, que vive.
"Primeiro têm de ajudar os que já
cá estão", desabafa ao JN.

Rosa Trindade e Gilberto Silva,
de 67 e 63 anos, casados, são me-
nos assertivos, até porque o "bair-
ro é sossegadinho" e não conse-

guem dizer o que seria preciso me-
lhorar. Até agora, desconheciam

planos para requalificar o bairro.

Além de um estudo socioeconó-
mico efetuado pelo Instituto de
Ciências Sociais da Universidade



de Lisboa, o processo conta ainda
com a colaboração dos alunos da
Faculdade de Arquitetura da mes-
ma instituição, que, no âmbito da

sua formação, estão a projetar os

equipamentos a implementar no
bairro. Entre eles, poderá estar
uma cozinha comunitária.

O programa abrangerá, depois,
os outros bairros sociais mais an-

tigos, municipais ou não. •
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