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A RESIDtNCIA SECUNDARIA DA BURGUESIA DE COIMBRA
- PROJECTO DE INVESTIGA<;AOFERNANDA DELGADO CRA VIDAO

1. - INTRODUCAO 1
A residencia seclUldaria e urn fen6meno cujo desenvolvimento recente tern
estado na linha de preocupa~oes de alguns ge6grafos. 0 seu estudo oferece urn
importante interesse, j11 que a sua difusao nao se liga apenas as modificac6es operadas na estrutura s6cio-econ6mica, mas porque exerce uma importante funcao relativamente a mudancas registadas, quer nas paisagens quer no tecido social que estas
comportam. Ao reproduzir, quase sempre, os modelos urbanos, o espa~ residencial secundArio tern urn importante impacto jillltO das popula~6es locais confrontadas com novos modelos de comportamento.
Com este projecto de investigacao pretende-se elaborar uma proposta de trabalho no sentido de ser analisada a segunda residencia de urn estrato privilegiado
da popula~o de Coimbra. Neste sentido este projecto apresenta-se em duas partes. Na primeira faz-se uma reflexao sobre o que de n1ais irnportante nos parece
ser. nlUlla an11lise geogr11fica, o fen6meno da residencia secillldAria. A ausencia
em Portugal de estudos neste domfnio levou-nos a apresentar uma discussao sobre
o tema pretendendo contribuir, ainda que de uma fom1a limitada, para urn melhor
conhecimento deste fen6meno. Na segunda parte indicam-se as linhas fundarnentais que, quanto a n6s, devem reger o estudo da residencia secund11ria.
1 Este texto corresponde ao Projecto de Investiga~iio apresentado em 1988 aFaculdade de Letras
da Universidade de Coimbra para doutoramento em Geografia Humana. As altera~Oes que contem decorrem, no fundamental , das crfticas e dos comentarios que nos foram dirigidos quando da realiza~iio das
referidas provas. Cumpre-nos, assim, agradecer 8 Prof. Doutora Teresa Barata Salgueiro que foi a arguente
desta prova. Ao Prof. Doutor Jorge Gaspar queremos expressar a nossa gratidiio pois, niio s6 nos incentivou a realizar um cstudo sobre Residencia secrmddria, como nos sugcriu sempre pistas de trabalho.
As C8maras Municipais da Figueira da Foz e da Lousii agradecemos as inforrna~Oes eo material
que nos forneceram.
Ao Sr. Fernando Coroado o nosso reconhecimento pela elabora~iio do mapa presente neste texto.
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2. - EVOLU<;AO

DO FEN6MENO DA RESIDENCIA
.t

SECUNDARIA

0 fen6meno da segunda residencia nao e recente. Ja na Grecia e em Roma
a classe mais privilegiada possufa quintas de recreio afastadas dos principais centros populacionais (cfr. G. PELLEGRINI, 1967, pags. 33 e 34 e M. J. MIRANDA
MoNTERo, 1983, pag. 27). Na !dade Media apenas a Nobreza eo Clero tinham
poder econ6mico para dispor de espa<;os residenciais vocacionados para o lazer.
Na Europa do seculo xvm toma-se frequente a aqnisi<;ao de uma ou varias residencias secundarias pela Nobreza e pela Burgnesia da Fran<;a, de Inglaterra ou da
Suecia (cfr. H. D. CLOUT, 1976, pags. 111 e 112). Em Portugal, no final do
seculo XIX , embora com un1a ciasse possidente menos abastada que aquela que
govemava a Europa de entao, tambem se verifica, em algumas areas do pafs, a
ocorrencia de quintas de recreio onde, os seus proprietarios, residentes habituais
em Lisboa ou no Porto, passavam algumas epocas do ano. Sintra na periferia de
Lisboa e a Foz na periferia do Porto, sao talvez dois dos melhores exemplos de
ffi'eas de lazer da aristocracia e burguesia da epoca. Porem, a divu1ga<;ao que nesta
epoca se inicia a prop6sito das vantagens dos banhos de mar provoca urn interesse
cada vez maior pelas areas junto a costa . Simultaneamente o desenvolvimento do
caminho de ferro e de outros meios de transporte, facilitando o acesso a novos espa<;os, leva a populacao urbana a locais que ate af tinham, nao raras vezes, constitufdo apenas pequenas comunidades piscat6rias.
·
Tambem em outras areas do pafs o numero de residencias para o tempo de
6cio vai progressivamente atmlentando embora, de uma forma lenta e sempre Iigada
as classes mais abastadas. A Costa do Estoril e talvez dos melhores exemplos
do desenvolvimento de un1a area ligada a urn espa<;o residencial de lazer
(cfr. CARMINDA CAvAco, 1982). 0 desenvolvimento dos transportes, as condi<;6es
climaticas favoraveis e a proximidade de Lisboa concorrem para que, naquele nucleo,
comece a asstilllir algum significado a construc;ao de residencias de veraneio. Alem
disso, a presen<;a da Corte em Cascais, gerou movimentos atractivos em rela<;lio
a aristocracia que af vai construir sumptuosas residencias secundarias.
Segundo CARMINDA CAvAco (1974, pags. 92-99) nos primeiros anos do
seculo xx surgem algumas residencias em Monte Gordo propriedade de famfIias do Baixo Alentejo, de comerciantes e industriais de conservas do Algarve
e tambem de algumas famflias de Andaluzia. Segtmdo aquela autora a primeira
pensao (antes de 1914) foi instalada por urn «casal de Aiamonte e de Thaisis».
Posteriormente alguns proprietarios alentejanos vao progressivamente adquirindo habitac;Oes na costa algarvia, que se trarisformam num segundo espa<;o
residencial.
No Norte do pafs a burguesia elege, tambem, durante 0 final do seculo XIX
e infcio do seguinte, as suas areas de lazer. Enquanto a Foz e Leca aco1hiam a
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burguesia ligada ao vinho do Porto, a Granja recebia a popula~ao abastada do Porto
(cfr. J. A. RIO FERNANDES , 1985, pags. 19 e segs.).
Mais pr6ximo de Coimbra, a cidade da Figueira da Foz torna-se o principal
centro de vcraneio, durante o Vcrao, da popula~ao coimbra e nele, algWlS dos mais
abastados, vao construir uma segunda residencia normalmente apenas utilizada
durante aquela cpoca.
0 termalismo concorre tan1bem para a difusao da residencia secundaria
(cfr. M. CLARA MENDES, 1980). No Luso, por exemplo, ainda hoje numerosas
habita~oes testcmunham o apogeu de um passado que nao chegou a ultrapassar os
anos 30.
Com a entrada em decadencia de algumas classes sociais que ate af tinham
sido as intervenientes deste fen6meno, associada ao facto de a nfvel interno se terem
desenvolvido situac;oes econ6micas e polfticas desfavoraveis, a residencia secundaria sofre tmla recessao adquirindo um novo ritmo e novas formas de crescimento
a partir de 1970. Tan1bem neste domfnio Portugal se atrasou em relac;ao a grande
parte dos parses Europeus. Como afirma H . D. CLOuT (1976, pag. 112) na Europa
«O caracter restritivo da posse de vivendas secundarias mudou de forma surpreendente depois da Segtmda Guerra Mundial, quando um nt'm1ero grande de famflias
da classe alta e media adquiriu vivendas sectmdarias».
2.1 -A

Evolu~o

Recente da Residencia Secundaria

E, de facto, depois da Segunda Guerra Mtmdial que o fen6meno do novo espa~o
residcncial se desenvolve, se dinarniza e se difunde. A Europa sofre, no p6s-guerra,
tilll desenvolvimento econ6mico que faz emergir novos grupos sociais e com os quais
se interliga o surto de crescimento no m1mero de residencias de lazer. Adquirindo,
nao raras vezes, habita~oes abandonadas devido ao exodo rural que entretanto
se desenvolvera. os citadinos procuram progressivan1ente novos locais de 6cio
onde o espac;o rural e algumas areas do litoral sao os principais polos atractivos.
Em Fran~a e sobretudo a partir dos anos 60 que o fen6meno se acelera e ganha
novo ritmo. Segtmdo B. BARBIER (1965, pags. 89-91) re1ativamente ao perfodo imediatamente anterior a2. a Grande Guerra, houve areas que nos anos seguintes viram
o numero de residencias secundarias crescer a tal ritmo que algumas aldeias passaram a ter mais residentes sccundarios que o nt'm1ero de popu.l.a~ao que af tinha
domicfliohabitual. Segundo H. D. CLOuT(l976, pag. 117) em 1964, em Fran~.
existiam 447.000 residcncias sccundarias enquanto em 1971 o seu nt'm1ero subia
para 1.600000. Na Belgica o Reccnseamenro de 1961 computou 53.578 residencias sectmd<irias o que corrcspondia a uma segunda residencia por 56 fogos .
Em 1970 a relac;ao passa de 1 para 31 c correspondc, em dez anos, a un1 acrescimo pr6ximo de 190% (cfr. D. GoJCETA, 1975, pag. 98). Tambem no Luxem135

burgo o fen6meno atinge rnaior ritmo a partir de 1960. Para CH. CRISTIAN
(1979, pags. 109-129) «O fen6meno adquiriu uma extensao significativa na decada
de 60 e amplifica-se depois de 1970". Neste exemplo o Recenseamento de 1970
regista 1.521 residencias e em 1976 o seu numero subiu para 2 .171, isto e, urn
acrescimo de 43% correspondendo respectivamente a 1.4 por 100 fogos e 1.8, seis
anos depois. Em Italia o esn1do de M. E. ANGELIS (1975) mostra urn ritmo de crescimento identico ao de outras regioes da Europa.
Na Peninsula Iberica e em Espanha que surgem os primeiros e mais importantes estudos sobre residencia secundaria, sintoma que o fen6meno tinha aqui nao
s6 surgido mais cedo como adquirido uma dimensao superior a Pornigal. Como
afirma M. J. MIRANDA MONTERO (1983, pags. 13 e 14) OS ge6grafos J. VILAR (1962)
e B. PoNs (1964) podem ser considerados os pioneiros, embora com preocupacoes
mais vastas. 0 primeiro analisa El Valor Econ6mico del Turismo en Espafla eo
segundo estuda El Turismo de las llhas Baleares. Mas e sobretudo com os estudos
de J . ORTEGA (1975) Residencias Secundarias y Espacio de ocio en Espafla e
M. VALENZUELA (1977) como trabalho sobre La residencia Secundaria en la Provincia de Madrid, que as preocupac6es sobre este fen6meno se diversificam e ganham
maior reflexao. Importante contributo e dado com o estudo de MrRANDA MoNTERo: Segunda Residencia na Provincia de Valencia (1983). Como afirma esta
autora tambem em Espanha a sua difusao se dinamiza a partir de 1960. «Pode
afirmar-se que a partir de 1960 se produz um desbloqueamento do fen6meno da
segunda residencia eo ritmo de construcao aumenta vertiginosamente. Coincidindo
com uma epoca de grande prosperidade econ6mica, a casa de campo, o apartamento na praia popularizam-se extraordinariamente e a segunda residencia deixa
de ser exclusiva das classes mais privilegiadas economicamente». Segundo aquele
estudo, 1 em cada 6 famflias espanholas possui uma residencia.
Em sfntese, na Europa, o fen6meno da residencia secundaria embora sempre
presente e Iigado quase exclusivamente a aristocracia e burguesia, sofre a partir
da Segunda Guerra Mundial, em geral, e de uma forma particular ap6s os anos 60,
urn importante surto. Os estudos elaborados indicam que a sua difusao se devera
correlacionar como desenvolvimento econ6mi<;o operado, a generalizacao do autom6vel, a progressiva urbanizacao da populacao, a institticionalizacao das ferias pagas
e mais recentemente a importante funcao da publicidade. Criando novos conceitos
de lazer esta «nao e mais do que o dctonante que activa estes factores e que orienta
a procura de Jugares concretos, decide, aetna como principal factor de uma serie
de mecanismos basicOS» (cfr. M. J. MIRANDA MONTERO, 1983, pag. 40).
Em Portugal o fen6meno da segunda residencia circunscreveu-se durante Jargas dezenas de anos a algumas areas e gmpos sociais e s6 muito recentemente o
seu crescimento e difusao se acelerou. Tal circunstAncia podera explicar a ausencia de estudos neste domfnio. Embora seja urn temaja abordado por .!guns autores,
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nomeadamente ge6grafos, insere-se sempre em trabalhos mais vastos nao constitwndo por isso estudos aprofundados sabre este tema 2.
0 Recenseamento da Popula~iio de 1981, apenas nos quadros relativos ao alojamento (3.01 a 3.25) refere os alojamentos familiares de uso sazonal, por concelhos, estando disponfveis os valores por lugares. Porem, dado nao defmir o
conceito de usa sazonal niio pode ser utilizado para fazer o c6mputo da residencia
sectmdaria no pafs. E, no entanto, urn indicador. que deve ser considerado com
a devida reserva, pois, naquela classifica~iio estiio tambem inclufdos alojamentos
que nao sao habita~6es secundarias, como por exemplo, as constitufdas s6 para investimento e apenas quando utilizadas sazonalmente. Isto significa que o valor apresentado pelo Recenseamento e superior ao mlmero efectivo de segundas residencias.
Utilizando aquelas infom1a~6es, em 1981, o numero de alojamentos daquele
tipo em Portugal Continental era de 178.529, num total de 2 .803.028 famflias, isto
e, apenas 6,4% dos agregados familiares tern acesso a mna residencia sazonal.
No distrito de Coimbra, onde se centra a area de estudo, a rela~ao e ligeiramente
superior: em cada 100 fam!lias 9.4 tern acesso a um alojamento de uso sazonal,
que, recorde-se uma vez mais, nao coincide com o parque de residencia secundaria. De qualquer modo o valor encontrado retlecte bern a fraca representatividade da segunda residencia na popula~ao portuguesa no infcio da decada de 80.
Refira-se que em 1983, em Espanha, 1 em cada 6 famflias possufa urn espa~o residencial sectmdario. Alem disso e necessaria ter em consideracao que habitac6es
consideradas pelo Recenseamento, como de uso sazonal, sao frequentemente casas
de emigrantes. que, quanto a n6s nao funcionan1 total mente como segtmdas residencias. Muitas dessas habita~oes sao construfdas com a inten~iio de virem a constituir a habita~iio principal ap6s o retorno. Ora, neste sentido, apresentam nao raras
vezes, uma tipologia e um equipamento que de um modo geral nao acompanha a
residencia secundaria. Embora sejam habitadas sazonalmente inscrevem-se num
processo diverso daquele que preside autiliza~ao de uma habita~iio para fins exclusivamente de lazer. Claro que nao e a totalidade das casas dos ernigrantes que nao
deve ser considerada como segundas residencias, casas ha em que de facto isso
sucede. Ha, no entanto, que ter alguma precaucao com os valores apresentados,
e esta sera outra reserva a acrescentar aclassifica~iio utilizada pelo Recenseamento
da Popular;iio de 1981.
Outro indicador que pode ajudar a mostrar como este fen6meno, para alem
de ser recente, afecta ainda um leque muito limitado de populacao relaciona-se com
o perfodo de ferias. Em 1977 apenas 38% da populacao portuguesa, com mais de
15 anos, gozava ferias e deste mais de 2/5 niio deixou a residencia habitual
2 sao exemplos entre outros os trabalhos publicados por CARMINDA CAVACO (1969, 1974,
1980 e 1982) e JosE A. RIOS FERNANDES (1985).
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(CAvAco , 1980, plig. 245). Mais recentemente os dados da Secretaria de Estado
do Turismo referem que, em 1987, apenas 21% dos portugueses gozaram ferias
fora da sua residencia habin1al. Por outro !ado, s6 34% da popular;ao com mais
de 15 anos gozou ferias quer no domicflio habitual qner em outro local, valor que
se situa abaixo do relativo ao ano de 1977.
Chamamos a aten<;ao para a necessidade de o pr6ximo Recenseamento contemplar de forma objectiva a classificar;ao deste tipo de residencias ja que e um
fen6meno em rapido crescimento colocando graves problemas de ordenamento do
territ6rio. Como se referiu estc projecto de investiga<;ao pretende, ainda que de
uma forma restmlida, trar;a:· ·~lgtmlas linhas condutoras e propor alguma retlexao
sobre o estudo deste novo espa<;o de lazer . As areas amostra escolhidas correspondem a tres diferentes sin1a<;6es quer em relar;ao ao espa<;o ffsico quer em rela<;ao
a componente social e econ6mica que as caracteriza.
Este projecto, que incide na Regiao Centro do Pafs, parte todavia de uma analise restrita, mas que quanto a n6s, pelas diferencia<;Oes que apresenta, poderli adquirir urn significado mais amplo.
Diversas raz6es levaram-nos a escolher a Praia de Quiaios, o centro urbano
da Figueira da Foz e as povoar;oes de Casal Novo e Talasnal situadas na Serra da
Lousa. A Figueira da Foz tern constin1fdo, principalmente a partir de 1882,
ano em que se inaugura a linha de caminho de ferro da Beira Alta, o principal
centro de ferias da populacao de Coimbra. Inicia-se, entao, embora de urna
forma muito lenta, a constmr;ao de residencias vocacionadas para ferias de Verao.
Trata-se de tml exemplo de localizar;ao litoral em que o tipo de constru<;ao e
exclusivamente urbana e onde o equipamento revela a importfulcia do turismo
(cfr. J. ARROTEIA, 1985). Alem disso, trata-se de tml centro urbano com algurna
dimensao (13.397 habitantes) , mantendo por isso ao Iongo do ano as caracterfsticas de tm1a cidade com aqnelc quantitativa dcmografico. Particular interesse
assume o estudo da Praia de Quiaios. Sin1ada apenas a 10 km a Norte da
Figueira da Foz e tendo a sepani-las a Serra da Boa Viagem, o seu desenvolvimento turfstico e muito recente, pois e a partir do infcio dos anos 80 que
se inicia urn processo de revitaliza<;ao desta lirea. Fazendo apelo as condi<;Oes
ambientais os empreendimentos turfsticos que actualmente af estao em curso
sao, pelos custos que apresentam, vocacionados para extractos da popula<;ao com
algum poder econ6mico.
As aldeias da Serra da Lousa inserem-se num quadro geografico distinto e
poderao constituir urn interessante exemplo da revalorizar;ao do espa<;o rural. Aqueles nucleos ficaram completamente despovoados a partir dos anos setenta devido
a emigrar;ao e ao intenso exodo rural que afectou toda a Serra . A partir sensivelmente de meados da decada de setenta, algumas habita<;Oes foram adquiridas por
indivfduos residentes em Coimbra, iniciando-se assim urn processo que levou nao
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s6 a aquisi~ao de muitas habita~oes como asua reconstru~ao, passando estas a funcionar como habitac;oes de tempos Iivres, principalmente durante fins-de-semana .
2.2- 0 Conceito de Residencia Secundaria
Um dos primeiros problemas que se coloca c a defini~ao de residencia secund<iria. Procur<imos, atraves de alguns dos estudos realizados sobre este tema, encontrar 1m1 conjunto de caractcrfsticas que possam contribuir para urn melhor
conhecimento deste «novo» espa~o de interven~ao do ge6grafo. Tal como acontece em Espanha tambem em Portugal os termos residencia secund<iria, segunda
residencia e residencia de ferias podem ser sinonimos, embora existam, como sc
ir<i ver, outras situa~oes possfveis de inserir-se no mcsmo fen6meno.
Em Franc;a, B. BARBIER (1965, pag. 90), primeiro neste domfnio, define residencia scctmd<iria como «O alojamento que pertence a 1m1 indivfduo que j<i possui
uma habita~ao principal , que reside na maior parte dos casos na cidade ou pelo
menos bastante afastado da sua casa de campo e que aqui se dirigc aos fins-de-semana e em ferias». Estas caracterfsticas e, segundo o mesmo autor, nao impedem «que a habita~ao seja alugada parcialmcnte durante o ano, nem que alguntas
residencias se encontrcm proximas da cidade onde reside», circtmstA.ncias que, quanto
a n6s, introduzem uma maior tlexibilidade no conceito inicial.
Sem introduzir a vari<ivcl distA.ncia entre a residencia principal e a residencia
secundaria B. BETEILLE (1970, pag. 164) afim1a que esta «comporta os alojamentos de ferias ou de fim-de-semana habitados durante esse perfodo de tempo pelo
seu proprie~rio (caso mais vulgar) ou os alojamentos alugados ao ano por uma famfliJ que af se desloca regulam1ente». Com sentido urn pouco diferente prommcia-se
F . CRIBIER(l973, pags. 182-183) ja que no seu estudo Les residences secon.daires
des citadins dans /es campagnes fran~aises afirma que se trata de «maison de plaisance» cujo proprietario reside na cidade e sao ocupadas temporariamente pelo seu
propriet<irio, a sua famflia e amigos». Isto e, parece inferir-se dcste conceito que
uma habita~ao alugada nao pode ser considerada como secund<iria, o que, quanto
a n6s, e demasiado restritivo.
Em 1976 M. VALENZUeLA publica um estudo como tftulo La residencia Secundaria en la Provincia de MaL/rid. Genesis y estructura espacial e introduz, tambern, a variavel distA.ncia para distinguir dois tipos de rcsidencia, a secundaria e
a de ferias. Para este autor espanhol o afastamento dever<i ser pequeno no primeiro caso. possibilitando, por isso. a sua utiliza~ao frequente aos fms-de-semana.
A segm1da esta quase sempre afastada da residencia habitual e apenas e utilizada
uma epoca do ano- o perfodo de ferias. Mais recentemente M. J. MIRANDA
MoNTERO (1983, pag. 19) no seu estudo La Segunda Residencia en la Provincia
de Valencia considera englobados por aque1c:; eonceito «todas as vivendas cons-
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truidas de forma fixa que se utilizam apenas durante as ferias, fins-de-semana
ou perfodos de 6cio em geral, tendo como exce~ao o regime de aluguer por
perfodos curtos».
Em nosso entender o conceito de residencia sectmd<l.ria decorre, em primeiro
Iugar, da existencia de uma residencia principal. A!em disso, consideramos como
englobadas naquele conceito todas as habitacoes utilizadas quer em fins-de-semana,
ferias ou outros perfodos de 6cio, pelo seu propriet<l.rio, familiares e amigos, podendo
tambem ser alugada ao ano. Isto e, a segtmda residencia nao implica aquisicao,
no entanto, nos casos mais frequentcs, os seus utilizadores sao tambem propriet<l.rios.
Pensamos, porem, que o conceito de residencia secund<l.ria nao deve separar-se da sua fimcao principal: o tempo de lazer. Isto nao significa que nao possa
ser tambem considerada como urn investimento, podendo inclusivamente o propriet<l.rio usufruir de algum rendimento, alugando durante certos perfodos do ano
para suportar as despesas de manutencao.
A vari<l.vel distancia nao tern, quanto a n6s, grande significado. 0 desenvolvimento dos meios de transporte, nomeadamente o autom6vel, a diminuicao dos
tempos de percnrso sao factos que podem relevar para plano secund<l.rio a questao
da distancia.
E evidente que naquele conceito estao englobadas habitac6es de tipologia
diversa, pois, tal como afimm JEAN-Luc MicAuo (1983, pag. 95) a segunda residencia exprime sempre «a diversidade sociol6gica dos seus propriet<l.rios e a variedade, geografica das regi6es que os acolheu». Julgamos, por isto, que as <l.reas
amostra escolhidas permitem confrontar sintacoes diferentes, em grande parte
decorrentes da sua localizacao geografica e dos quadros s6cio-econ6micos que as
suportam.
Assim, e independentemcnte de bases metodol6gicas comuns, cada uma deve
merecer uma analise decorrcnte do quadro geografico onde se inscreve ja que correspondem a situacoes muito diversas.
No entanto antes de qualquer pesquisa estatfstica ou documental julgamos
importante o contacto com as cireas em estudo. 0 exercfcio da observacao, as conversas informais, etc. , sao sempre elementos preciosos na investigacao geografica,
podendo fornccer importantes pistas de trabalho. Esta analise assume particular
interesse nas areas da Serra da Lousa devido as caracterfsticas de que se reveste.

2.3 - As Fontes
Como se referiu trata-se de um fcn6meno que, em Portugal, s6 recentemente
tern apresentado uma maior difusao. Por isso surgem algumas dificuldades principalmente no que se refere a informacao estatfstica, sendo necesscirio utilizar
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diversas fontes de infom1acao para colmatar as lacllllas existentes. Entre as quais
salientam-se OS Livros de Licenciamento de Obras que existem nas camaras Municipais e os registos das Repartic6es de Financas. No entanto, M que ter em consideracao que a sua consulta exige muito tempo, nomeadamente quando se trata
de aglomerados com alguma dimensao.
No caso dos m1cleos de Casal Novo, Talasnal e Praia de Quiaios a sua consulta nao apresenta grande dificuldade porque se trata de aglomerados de pequena
dimensao, mas em relacao ao centro urbano da Figueira da Foz a sua utilizacao
torna-se para alem de dificultada muito morosa. H~. assim, que encontrar um conjtmto de fontes de informacao cujo grau de efic~cia e utilidade pode variac de caso
para caso. Caber~ ao investigador definir aquelas que de uma forma mais precisa
e nipida respondam aos interesses do trabalho.
Fontes Estat(sticas:- Tal como se referiu o Recenseamento de 1981 regista
os alojamentos de utilizacao sazonal, que a serem utilizados devem merecer, pelas
razoes j~ apontadas, alguma reflexao. 0 confronto com alguns levantamentos levados a cabo para fins diversos pelas Cfunaras Mtmicipais pode ajudar a colmatar
a IaclUla que as estatfsticas nao preenchem. A Camara Mllllicipal da Lousa, por
exemplo, possui alguma docurnentacao que pode dar urn contributo importante ao
prosseguimento do trabalho.
Cartografia e Fotografia Aerea: - Ser~ um irnportante elemento de pesquisa. A falta de actualizacao de grande parte da informacao cartognifica
disponfvel impede, frequentemente, tracar a linha evolutiva de alguns fen6menos
geograficos. Todavia, as Camaras Mtmicipais da Lousa e Figueira da Foz disp6em de alguns levantamentos aereos que serao de muita utilidade. Es~
actualmente a ser executada a cartografia das aldeias da Serra da Lousa, o que
ir:i permitir a sua utilizacao a curto prazo. E possfvel, ao investigador, atraves
do trabalho de campo, essencial nesta area, tracar com base naquela informacao, o percurso recente destes mkleos populacionais. Isto e, e prov~vel,
com o auxflio de informadores locais, cartografar o despovoamento progressivo e posteriorrnente tracar a reocupacao de algumas das residencias nesta
~rea. Ser~ de grande utilidade recorrer a povoac6es pr6xirnas das que se
pretendem estudar e onde ainda reside populacao, para, atraves desta, se obterem
inforrnac6es.
Importante tambem a .:locumentacao cartogr~fica que pertence aCamara Mllllicipal da Figueira da Foz. Para alem dos levantamentos cartogr~ficos de 1:2000
e 1:5000 realizados nos . anos de 1963, 1974 e 1982, aquela instituicao possui
tambem urn conjunto de fotografias aereas que podem ser utilizadas pelo investigador. Julgamos porem, que no caso do centro urbano da Figueira da Foz se
a sua utilizacao permite, por urn !ado, tracar a evolucao da malha da cidade, nem
sernpre se trata de segunda residtncia o que obriga a uma maior pmdencia na sua
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utiliza~ao.

No caso da Praia de Quiaios, aquela Cilmara possui urn estudo que perspectiva o novo espa~o constmfdo, o que podeni ser aproveitado para definir as principais tendcncias de ocupa~ao do territ6rio.
As Licen~as de obras: - Esta fonte e particu.larmente importante para OS casos
da Figueira da Foz e a Praia de Quiaios.
0 Decreto-lei n. 0 166170 de 15 de Abril no seu artigo 1. 0 a.lfnea a) obriga
a que «todas as obras de constm~ao civil , de reconstru~ao e amplia~ao e, bern assim,
os trabalhos que impliquem altera~ao da topografia local dentro do perfmetro urbano
e das zonas mrais de protec~ao fixadas para as sedes de concelho e para as demais
localidades sujeitas por lei a plano de urbanizacao e expansao», estejam sujeitas
a licenciamento municipal. Nesta conforrnidade existe urn Livro de Registo de Obras,
onde o investigador pode retirar alguma informacao. Nesse registo esta referida,
para alem de outros elementos, a localizacao do predio sujeito a referida Iicenca.
a residencia do proprietario da construcao ou obras a realizar. Ora, sea residencia
habitual nao coincide com a _area do concelho, e provavel que se trate de residencia
secundaria. Ha porem, que ter em aten~ao algumas quest6es particularmente importantes. Em primeiro Iugar o numero cada vez maior de empresas construtoras impede
que este metodo ~e utilize, por exemplo, quando no registo figure o nome de uma
sociedade de constmcao pois embora possa estar vocacionada para residencia secundaria o proprietario desta nao figura, como se compreende, no respectivo livro de
licenciamento. Daf a importancia de que se reveste as informacoes fomecidas pelas
empresas de constmcao. Outra questao importante relaciona-se com as fraudes que
frequentemente se verificam nomeadan1ente no domfnio da segunda residencia. Isto
e, existe urn numeroso quantitativa de constmc6es clandestinas que por isso nao
fazem parte daquele registo, situacao para o qual o investigador deve estar alertado. Esta e, de resto, uma situacao com particular incidencia no litoral portugues,
atingindo em algumas areas a degradacao total do patrim6nio paisagfstico. 3 A fuga
aos impostos leva tambem a que o proprietario do predio a construir ou a reconstruir declare, por vezes, que aquele se destina a residencia principal embora, de
facto, constitua uma residencia de tempo de 6cio.
A Matriz Predial:- Segundo o artigo 155. 0 do C6digo da Contribuiqiio Predial e do lmposto sobre lndU.stria Agr{cola «A matriz predial e o tombo de todos
os predios de uma freguesia ou de uma zona de fregnesia consoante a d!visao
3 Urn dos exemplos de degrada~iio do litoral situava-se, ate ha algum tempo, entre as
Praias de Vieira de Leiria e Valeria Sui (a Sui deS. Pedro de Muel). Porem, urn edital datado
de 31 de Janeiro de 1989 notiticava que: cos interessados e utentes de barracas, abrigos, constru~Oe.s Jigeiras e niio ligeiras e outras edifica~oes existentes nas areas delimitadas [...],nos domfnios do Estado referidos, que devem proceder ~ demoli~iio e (ou) rem~iio dessas instal~Oes e
edifica~oes e respectivos haveres ate ao dia 13 de Mar~o de 1989 [ ... ]. Caso o niio fa~am ate
tal data, as entidades subscritoras deste edital fariio essa demoli~iio e rem~iio, [...].
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adoptada na claboracao do mapa parcelar da propriedade nistica. § 1. 0 Havera
duas matrizcs, uma de propricdade nlstica e outra de propriedade urbana. «Esta
constitui uma importante fonte de informacao, pois cada Reparticao de Financas
possui urn registo- Livro da Matriz Predial Urbana, onde constam, por ficha, os
elementos descritivos de cada predio, salientando-se: localizacao, nome do titular
do rcndimcnto, residcncia deste e dcscricao do predio. Quando se processa alguma
alteracao, vcmla por exemplo. e fcito um averbamento, o que possibilita, em muitos casos, conhecer os diversos proprietarios de uma habitacao. No caso da area
amostra situada na Serra da Lousa, e tm1 importante aJX>io para detectar a residcncia dos novos proprietarios ja que aquando ua atfuisicao da habita\,:ao estes devem
ter feito a actualizacao do rcspcctivo registo. Ha, porem, que salientar algumas
situar,:i:x:s que podem deturpar os valores encontrados, embora naquele caso sejam
pouco prodveis. ja que os novos residentes nao tem em geral qualquer lar,:o de
parentesco com os anteriores utentcs. Quando a transmissao dos predios tern origem em partilhas extra-judiciais, por norma os herdeiros nao procedem de imediato aactualizacao do registo. Ora, em areas de forte emigracao, nao raras vezes,
<<OS novos proprietarios» reconstroicm a habitacao. em geral dos pais, e utilizam-na
como rcsidcnda secundaria. situacao que «foge" completamente aquele registo, ja
que no Livro da Matriz Predial continua a vigorar o nome de antigos proprietarios,
frequentementc ja falccidos.
0 Registo Predial: - Disrx1c o anigo I. 0 do C6digo do Registo Predial
(aprovado pclo Dccrcto-lci n." 224/84, de 6 de Julho). que «O rcgisto predial
dcstina-se csscncialmente a dar publicidade asituar,:ao jurfdica dos predios ... ». Esta
publicidade c obtida quer atravcs da descri~ao cuja finalidade ea identificacao ffsica,
econ6mica e fiscal dos prcdios, quer das inscri~<'ies, que visan1 definir a situacao
jurfdica dos mesmos. Pelo facto deste registo ser obrigat6rio a partir do dia 1 de
Outubro de 1984 e mais um elcmcnto que possibilita o levantamento dos predios
que eonstituem residcncia secundaria. No entanto, ha que ter em eonsideracao
que muitas rcsidcncias foram adquiridas antes daquele ano, JX>dendo nao constar
daquele registo.
Os lnqueritos:- Este sera o mctodo que permitira o melhor conhecimento
da segunda habita<;ao. Quer se utilize o inquerito oral ou escrito, sera a partir das
informac6es que cles fomccem que o investigador possui, para alem de uma importante base de trabalho, en · alguns casos, a unica fonte para o estudo. Exeeptuando
o centro urbana da Figuei:·a da Foz, nos mkleos de Casal Novo, Talasnal e Praia
de Quiaios, e possfvel, pela sua dimensao. inquirir tm1 numeroso quantitativa de
residentes sectmdarios. Alcm disso, como uma parte consideravel daqueles reside
em Coimbra, sem grande dificuldade se tera acesso asua residencia principal, possibilitando por isso, que um maior numero de indivfduos seja inquirido. No caso
do centro urbano da Figueira da Foz, deverao escolher-se areas amostra de acordo
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com uma maier incidencia daqncle tipo de habitacao e, procurar fazer os inqueritos
em epocas de maier freqnencia de residentes . Tambem junto de algumas entidades
e possfvel recolher elementos que proporcionem nao s6 uma maior informacao, como
completar alguns dados fornecidos por outras fontes. Estao neste caso os responS<iveis pelo Poder Local, os responsciveis por empreendimentos turfsticos e os indivfduos ligados a empresas de constmcao.
Para OS nucleos da Serra da Lousa, a CAmara Municipal pode fornecer informac6es, pois pretende revitalizar algumas das aldeias serranas. Para a Figueira
da Foz e Praia de Quiaios, os services de urbanizacao da Camara sao tambCm urn
elemento a explorar embora naqucles nuclcos haja importantes empresas imobilic1rias que podem fomecer informacao nmito uti! neste tipo de pesquisa.
A lmprensa Regional:- A. FREMONT (1976, pcig. 82), sugere uma outra fonte
de informacao. <<Analisar uma scric de pcquenos anuncios de residencias secundcirias numa regiao. e reconstitnir a imagem de resid~ncia secund;hia e, da regiao
que a publicita condicionada pelos consumidores urbanos .. ·"· no caso em estudo
pode ser feito tml levantamento a partir dos jomais regionais que na Regiao Centro
tenham maior difusao. Para a area em estudo tem particular interesse o Diario
de Coimbra 4 •

2.4 - Classitica!riio das

Residencia~

Secundarias

Apcsar das dificuldades em fornmlar uma classificacao para <<residencia sectmdciria», parece-nos oportuno tcntar uma sistcmatizacao de algtms tipos, de forma
a procurar atravcs da investigacao. nao s6 o padrao que domina, como tentar verificar se existe alguma diferencia<,:ao espacial relativamente a distribui\;ao das diversas residencias, isto e. parece-nos importante trac,:ar, seas houver, as variantes que
a residencia secundaria possa aprescntar, por um lado devido ao quadro geogrc1fico onde se inscreve e por outro consoantc o quadro social de quem as utiliza.

2.4.1 - Residencias Legais e Residencial· Clandcstinas
A primeira distincao inserc-se num quadro legal e referc-se as habitac6es sectmd<irias legais e as resid~ncias clandestinas. Nao significando que seja a classificacao mais importante, parece-nos que um cstudo da segnnda habitacao deve tentar
computar o numero de residencias clandcstinas para o confrontar com a constmcao
que foi sujcita a liccnciamento. Sera tamhcm importante, na pesquisa, procurar
se nas diversas cireas amostra se. verificam comportamentos diferentes e tentar
4
Consideramos apcnas t1 imprcnsa regional dcvido a dimensao da amostra. E evidente
que num trabalho mais vasto seni interessante anulisar a imprcnsa a uma escala mais geral.
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explica-loso Julgamos que este e um tema particularmente importante e oportuno
ja que a constm~ao de residencias clandestinas, impede por vezes e dificulta quase
sempre, pianos de ordenamento do territ6rio, para alem de acelerar a degrada~ao
do meio ambienteo

2.402 - Residencias do Litoral e Residencias do Interior
Mo J MIRANDA MoNTERO ( 1983, pagso 23 e 24) afirma que existem diferentipologicas entre as residencias que se situam no Litoral e as situadas no Interior Para esta autora na costa «Onde o solo atinge as rna is altas cota~oes predomina
a constm~ao em altura e produzem-se autenticas aglomera~6es de residencias
secundarias em nucleos que adquirem um aspecto caracteristicamente urbano,.o
Englobadas neste gmpo (litoral), encontram-se algtmlas varia~6es tipol6gicas, em
geral vocacionadas para classes de elevado poder econ6micoo Trata-se de urbaniza<;ocs fechadas, de alta qualidade, privilegiando quase sempre. o enquadramento
paisagfstico e onde se encontra todo o equipamento em comercio, servi~os e lazer.
Estao frequentcmente integradas no mercado internacional e constituem verdadeiras elites em relacao ao territ6rio que as envolveo Em Portugal dois dos melhores
exemplos situam-se no Algarve e constituem os complexos de Vale do Lobo e Quinta
do Lagoo Sem atingirem os nfveis de este tipo de urbanizacao existem tan1bem nas
areas amostra algtms exemplos que podem constituir excepe5es em relacao ao padrao
dominanteo Na Figueira da Foz uma area a estudar sera de Vale de Leao, onde
alguns dos proprietarios tem a residencia em Coimbra; na Praia de Quiaios a urbaniza~ao junto a marginal pode ser considerada com aquelas caracterfsticas e tarnhem af grande parte das habita<;6es pertencem a indivfduos residentes em Coimbrao
Em relacao as residencias do Interior, quase sempre em meio rural, nao raras
vezes rcsultan1 da recuperacao de anti gas habita~oeso Ao contrario do que se observa
na .residencia do litoral estas reflectem de uma forma mais evidente o enquadramento no meioo
A tipologia e o material de constmc;ao sao em geral dois indicadores da area
onde se localizamo A construcao vertical tem muito pouco significado, sendo esta
uma diferenciacao importantc em rela<;ao aos padrocs mais vulgarizados no litoral.
Nas areas amostra esta sera tambem uma pista a scguir, isto e, tra~ar a tipologia
das residcncias em rclacao ao tcrrit6rio ondc se situamo A Serra da Lousa podera
constituir um bom exemplo de revaloriza~ao do espaco rural porum gmpo social
que lhe e alheioo
Jo DE WILDE (1968, pagso 31-32), considcra dois tipos de residencia secundariao 0 gmpo I abrangc todas as «habita<;6es constmfdas exclusivamente para
servir de residencia sccundaria»o No gmpo 2 inclui as habita<;5es que tiveram ja
outra func;lioo Isto e, «nesta categoria coloca todas as que ja tiveram a funcao de
residencia principal , tal como constmc;oes que nao sendo vocacionadas para habi0
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tar;ao, sofreram posteriormcnte alterar;oes e tornaram-se segundas rcsidcncias».
Como exemplo aponta o caso de quintas e moinhos.
JUNG (1972) Citado por M. J. MIRANDA MONTERO (1983). adopta uma cJassificat;aO temporal. Distinguc varios tipos consoante o fndice de ocupac;ao ao Iongo
do ano. Assim considera 3 tipos:
-as residencias utilizadas apenas ao fim-de-semana c por isso quase sempre
situadas muito pr6ximo da residencia principal;
-as residencias utilizadas apcnas nos pcrfodos de ferias devido a maior
distancia em relac;ao· ao domicflio permanente;
- as residencias de tipo misto que coincidem, por isso. com as duas situac;oes anteriores.
Outra classificar;ao pode decorrer da funr;ao da residencia secundaria. Isto e,
pode tratar-se de uma habitac;ao vocacionada exclusivamente para o lazer dos seus
proprietaries, familiares e amigos, mas pode tambem tcr fins lucrativos. Trata-se,
neste caso, de uma habitar;ao adquirida para rendimento. 0 proprietario utiliza-a
durante alguns perfodos do ano, mas liberta-a, em geral durante a epoca alta
de ferias, possibilitando o sen aluguer, procurando, desta forma, verbas que
permitam a sua manutenr;ao. E, alias, nesta pcrspectiva que B. S. MARSDEN
(1969, pags. 57-58) sistematiza uma classificac;ao ~:
«Private holiday home- residencia visitada apenas aos fins-de-semana e
durante as ferias por familiares e amigos;
lntennittently commercial holiday homes - utilizadas como as anteriores mas
alugadas na estar;ao de maior procura para cobrir os gastos;
/ntenniftently private holiday homes - frequentemente adquiridas para
depois da reforma e alugadas ate esta ser atingida; esporadicamente tern utilizar;ao
familiar;
Conunercial holiday homes - adquiridas como investimento e neg6cio e que
habitualmente sao alugadas atraves de um agente".
Tambem J. SERRAMEA (1980, pag. 39), considerou 4 tipos de residencias
cujas variaveis principais sao: a frequencia, a vocac;ao inicial da habitac;ao e a
rendibilidade:
a) residencias de fim-de-semana e frequentemente de ferias;
b) residencias de ferias (Verao ou Inverno);
c) antigas propriedades familiares (ligadas ao exodo rural e regional) e
d) residencia de investimento imobiliario e aluguer.
5 Niio nos foi posslvel consultar este art igo publicado na Revista Australian Geographical Studies, n. 0 7, utiliuimos, por isso, as referencias mencionadas por M . J. MIRANDA
MONTERO (1938, pag. 25).
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Emhora partindo de cstudos ja elaborados. neste projecto de investiga!;liO
devcra tentar-se uma classificac;ao das residcncias secundcirias, procurando novos
elementos que possan1 trazer alguns contributos para lm1a melhor sistematizac;ao.
Tamhcm sera imrxmantc difcrenciar espacialmcnte a diversa tipologia encontrada
ja que as areas amostra corrcspondem. como se tem referido, a situac;6es distintas.
No centro urbano da Figueira da Foz. onde o desenvolvimento turfstico eja importante, e provavel que se encontrc um numeroso qliantitativo de residencias adquiridas com tins cspeculativos. enquanto na Serra da Lousa, por enquanto, aquela
situa!;ao nao se veri fica 6.

2.5- Causas do Desenvolvimento da Residencia Secundaria
Embora. como ja se rcfcriu, o fcn6meno nao seja recente, e a partir dos
anos 60 que elc se gcneraliza em alguns pafses da Europa.
Os varios autores que se tcm preocupado com este tema sao em geral unanimes
em apresentar um conjunto de razoes que explicam a enorme difusao observada
neste tipo de habitac;ao, em grande medida para ocupac;ao dos tempos livres.
As raz6es de caracter econ6mico sao as que maior significado adquirem.
Do crcscimento econ6mico opcrado na Europa a partir dos anos 50 decorre um
conjunto de factores que permite explicar, em parte, o ritmo e a difusao da segunda
residencia. 0 aumento do nfvcl econ6mico, nomeadamente das classes media e
superior, a grande difusao do autom6vel pcrmitindo por um !ado o acesso onde
o caminho de ferro niio chegava, e. por outro. a possibilidade de escolha de pereursos aliados a autonomia proveniente da sua utilizac;ao, sao factores que se ligam
directamente com aquele fen6meno. E. de resto, na mobilidade da populac;ao, que
JuNG (1972, pags. 213-214) constr6i o seu arglmlento principal para explicar a
importar.cia crescente da segunda residencia; alia aquele fen6meno a diminuic;ao
do tempo de trabalho donde decorre uma maior disponibilidade para o lazer. Alem
disso, a institucionalizac;ao das fcrias pagas generalizam o tempo de 6cio e criam
condic;oes sociais e psicol6gicas que podem levar posteriormente a utilizac;ao de
um segundo espac;o residencial.
A urbanizac;ao progressiva da popular;ao e outro importante factor. A separac;ao entre tempo de trabalho e tempo de lazer, a exiguidade dos alojan1entos e
a escassez progressiva de espac;os verdes nos centros urbanos levam a que a popula~ao citadina procure, fora do local de residencia habitual , novos espa!;OS.
No entanto, nao raras vczes, estes apenas fazcm parte do imagimirio do residente
6 Note-se que nos nucleos da area da Lousii. alguns casos constituem uma terccira residencia pois alguns indivfduos possuem outra habita~ii.o utilizada para lazer. Esta situa-se quase
sempre na praia.

147

secundario, pois, quase scmpre , reflectem nao s6 os modelos urbanos como as contradi~oes que estes encerram.
H . D. CLOUT (1971 e 1976), considera que as 4 principais razoes que
explicam a resideneia secundaria sao: o a\mlcnto do nfvel de vida acompanhado pelas elevadas taxas de crescimcnto econ6mico quer na Europa quer
nos Estados Unidos da America do Norte. o desenvolvimento dos meios de
transporte e em particular do autom6vel, a generaliza~ao das ferias pagas e
fmalmente a organiza~ao dos equipamentos recreativos. Alias, a importancia
crescente dos «mass media" e o poder de interven~ao que a publicidade vern
adquirindo tenderao a «controlar" de uma forma progressiva o espa~o e o lazer
dos cidadaos. A publicidade introduz nao s6 novos conceitos de lazer, como
diversifica as possibilidades de utilizacao do espa~o turfstico. Para GAVIRIA (1969),
a importancia dos interesses econ6micos que estao por detras do acrescimo da
residencia secundaria manipulam a inqucstionavel deteriora~ao do meio urbano
e forrnulam uma especie de idcologia clorofila» (cfr. M . J. MIRANDA MoNTERO, 1983, pag. 36) .
As causas de caracter social, cultural e psicol6gico tern tambem uma importante expressao. A revaloriza~ao do espaco mral depois deste ter sido abandonado
pelo exodo que o despovoou, a consciencializacao de preservar o ambiente natural
sem deixar de o utilizar, o desenvolvimento de posic5es ecol6gicas que fazem
apelo da vida ao ar livre concorrcm para que tml n(mtero crescente de populacao
se refugie fora dos centros urbanos. provocando frequentemente a degrada~ao
dos espacos ambientais. Neste sentido, a resid~ncia secundaria e tambem consequencia de um duplo movimento, o cxodo rural e a safda dos grandes centros urbanos em busca de novos espa<;os, mas tambem reflecte urn duplo desiquilfbrio: a
desertificacao que se opera nos campos e a «asfixia» que se tern instalado nos grandes
centros urbanos.
Na nossa investigacao o estudo das razocs que levaram a burguesia de Coimbra a adquirir uma residcncia secund<iria revela-se da maior importancia. Cons- ·
tituindo urn estrato quer economica quer culturalmente privilegiado, a an<ilise das
razoes que explicam a procura de espa~os de lazer podera contribuir para padronizar o comportamento daqucle gmpo social.
Em nosso entender o fcn6meno da rcsidcncia secundaria reflecte o sentido do
dcsenvolvimcnto economico e cultural de um pafs e a uma escala .1ais restrita dos
difcrcntes grupos sociais. Por isso, cste fcm~meno apresenta e cadios de desenvolvimento difcrentes consoante nos situemos em Fran~a. em Espanha ou em Portugal. Tendo por base a discussao aprescntada anteriormcntc pretende-se de seguida
propor o esquema de trabalho que dever<i condnzi r este projecto de investigacao
salvaguardando semprc a possibilidade de novas pistas que s6 o decorrer do estudo
podc definir.
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3. - AS AREAS AMOSTRA
Como se referiu utilizaremos tres areas amostra que julgamos serem representativas da segunda residencia da burguesia de Coimbra. A!em disso, pela diversidade dos quadros ffsico e htm1ano onde se enquadram, podem ilustrar
comportamentos identicos em outras regioes do pafs.
A area amostra situada na Serra da Lousa e constitufda, como descrevemos,
pelos lugares de Casal Novo c Talasnal que pertencem a freguesia e concelho da
Lousa. Correspondem, como se vera, a uma area de interior e de montanha. Pelo
contrario as outras areas situam-se no Iitoral: uma corresponde ao centro urbano
da Figueira da Foz, a outra situa-se a Norte e compreende a Praia de Quiaios, que
pertence a freguesia de Quiaios e tambem ao concelho da Figueira da Foz (fig. 1).

Fto. I - Mapa de

J ocali za~iio

geral.
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3. 1 - 0 Quadro Gt!ografico
Com o desenvolvimento deste tema pretende-se sobretudo definir as principais caracterfsticas ffsicas e htmtanas onde se inserem as areas a estudar. Alem
disso, devera tambem ser considerada uma breve caracterizacao climatica, ja que
devido as SituacoeS decorrentes, e!'ltre OUtras, da altitude, influencia OU ausencia
do Atlantica, ocorrem algumas diferenciac;:oes neste campo. Saliente-se, por exemplo, que no caso da Praia de Quiaios, a. existencia de uma situacao favoravel tern
funcionado como urn possfvel factor de atraccao de populacao, facto que tern sido
explorado por responsavcis de alguns emprcendimentos turfsticos Iocais.
Particular atencao deve ser dada ao estudo da estrutura demografica. Com
base na diversa informacao disponfvel e ja mencionada, deve tracar-se nao s6 a
linha evolutiva dos efectivos demograficos, mas sobretudo definir os ritmos de crescimento. Sera importante realcar como as areas de interior/montanha foram , progressivamente, nao s6 perdcndo populacao mas como esta foi ficando cada vez mais
envelhecida. 0 ritmo a que se processou aquela evolucao foi tal que em alguns
casos, par exemplo em Casal Novo e Talasnal, o despovoamento foi completo. Apenas para ilustrar aquela situac;:ao refira-se que em 1885 Casal Novo e Talasnal tinham
respecti vamente 65 e 74 habitantes; em 1911 no primeiro nucleo residiam 58 e no
segundo 129; em 1940 Casal Novo baixava para 35 indivfduos enquanto no Talasnal a populacao diminuiu para 79 habitantes. Em 1960 tinhant respectivan1ente
43 e 90 pessoas, enquanto no Recenseamenro de 1970, Casal Novo tern 32 e
Talasnal59. Em 1981 o despovoamento e total em Casal Novo, enquanto no outro
mlcleo foram apenas registados 2 indi:vfdnos. Em 1988 tantbem ja aqui nao existe
qualquer habitantc da popnlac;:ao serrana. Acrescente-se, porem, que em duas
aldeias, Catarrador e Vaqueirinho, habita nma comunidade formada por naturais
da Alemanha e Holanda que adquiriram praticamente todas as habitac;:oes daqueles
nucleos. Vivem sobretudo da pastorfcia, agricultura e apicultura, actividades vocacionadas exclusivamente para consumo proprio.
A Praia de Quiaios foi durante bastantes anos urn local onde se fixava sazonalmente uma pequena col6nia de pescadores, a semelhanc;:a de outros pequenos
centros piscat6rios embora com destinos divcrsos: uns conseguiram fixar populac;:ao,
Palheiros de Mira, outros continuaram apenas com populac;:ao temporaria, Palheiros da Tocha.
0 Dicionario Geografico de 1758 faz referenda a Praia de Quiaios nao dando
informac;:ao que permita concluir se tinha uma populac;:ao fixa. No mesmo sentido parecem ser os elementos fomecidos pelos diversos Recenseamentos , devendo
a sua populac;:ao, a existir, estar inclufda nos «dispersos e outros lugares». De qualquer fomta tratava-se de um mlcleo cuja actividade piscat6ria deve ter sido
exercida por populac;:ao residente em Quiaios , sede de freguesia e que dista
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apenas 3 Km. S6 muito recentemente apresenta urn importante ritmo de Crescimento, muito embora com novas formas de organizacao do espaco, mas continuando
sem populacao permanente.
No caso da Figueira da Foz deve tambem realizar-se uma analise da estrutura demografica no sentido de observar a evolucao, os ritmos, a composicao
etaria e a estrutura da popular;ao activa. Trata-se de uma <irea completan1ente
diversa das anteriores e onde o turismo tern exercido urn importante impacto, quer
afectando a composicao da populacao, quer no equipamento, quer no ordenamento
do territ6rio.
No tunbito ainda da apresentar;ao do quadro geogn1fico onde se inscrevem as
areas a estudar, julgamos importantecaracterizar a estrutura econ6mica que comanda
as actividades da popular;ao. No entanto, o caso dos m1cleos da Serra da Lousa,
onde nao existe popular;ao permanente assume particular interesse j<i que ilustra como
uma area pobre, ligada a uma economia de montanha 7 , atrafu uma populacao
urbana e rica.
0 inquerito sera, neste tema, a principal fonte de informacao. Porem, como
nos nucleos a estudar nao reside qualquer antigo habitante, e necess<irio procurar,
como ja se referiu, nas aldeias limftrofes que ainda possuam alguma populac;ao,
as informac;6es do que foram as actividades dos anteriores residentes.

3.2- As Residencias Secundarias: quantas sao e onde se localizam?
Neste capftulo proceder-se-a a urn minucioso levantamento do mimero de residencias secund<irias e tentar quantificar as que pertencem a habitantes de Coimbra.
Se no caso dos nucleos da Serra da Lousa e Quiaios o trabalho de campo completado com alguma da cartografia existente nas Camaras Municipais da Lousa e
da F igueira da Foz, poder<i levar a urn levantamento quase completo, no centro
urbano da Figueira da Foz a situac;ao e mais complexa. E necess<irio recorrer a
outras fontes, de que sao exemplo, os Livros de Licenciamento de Obras e as
Matrizes Prediais.
Sera tambem importante neste capitulo relacionar o numero de residencias
secundarias com o nt'm1ero de residencias de habitac;ao permanente. Esta relac;ao,
pela primeira vez utilizada por B. BARBIER (1965), exprime a taxa de funt;ao residencial: RS/RP x 100, onde RS e igual ao numero de residencias secundarias e
RP o nllinero de residencias permanentes. Segundo aquele au tor uma taxa que ultra7 A base econ6mica da popula~iio residente na maior parte das aldeias da Serra da Lousii
era a pastorfcia, a produ¢o de carviio e uma agricultura extremamente precliria que se limilava
aos pequenos socalcos que rodeavam a aldeia. Hoje, constituem tiio s6, urn testemunho residual
de uma economia e de urn genero de vida em extinyiio.
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passe os 90% ou IOOfo indica uma regiao «com grande capacidade de acolhimento».
Quando a taxa se situa entre 40% e 90% trata-se de uma area onde a capacidade
de acolhimento ja apresenta uma certa cxpressao, mas onde «O turismo ainda nao
ocupou um Iugar dominante, seja pela import~ncia da agricultura seja por outras
actividades econ6micas, ou seja ainda porque os equipamentos ainda nao se encontram muito desenvolvidOS». Se a taxa da func;ao residencial e inferior a 40%,
B. BARBIER afim1a que e uma regiao pouco atractiva para o estabelecimento de residencia secundaria. E evidente que esta taxa assume, apenas em Figueira da Foz,
urn significado importante, ja que na Serra da Lousa e na Praia de Quiaios nao existe
populac;ao permanente. 8
A evoluc;ao daquele indicador permite observar como, ao Iongo do tempo, as
residencias pcrmanentes foram ou nao subvalorizadas devido ao processo evolutivo das residencias secundarias.
A localiza<;ao destc novo espac;o residencial sera tambem urn tema a desenvolver. Enquanto na Serra da Lousa as habitac;6es decorrem da reconstruc;ao das
existentes mantendo-se quase na integra a tipologia do nucleo primitivo, nas outras
areas amostra tal nao sucede. Em Quiaios a proximidade do mare urn importante
factor de localizac;ao, enquanto na Figueira da Foz as raz6es assumem caracter
diverso. Se em alguns casas o mar e um apelo evidente a localizacao, outras
situac;6es denunciam tambem novas opc;oes: os espac;os verdes afastados do centro
da cidade.
Sera imponante verificar se existem areas onde a burguesia da cidade de Coimbra tem maior representatividade c correlaciona-Ias com outros indicadores, como
por exemplo: o prec;o por m2 da habitac;ao construfda, o prec;o do terreno, o equipamento, quer da residcncia quer dos ccntros de lazer, etc ..

3 .3- Tipologia da

Habita~o

0 contrastc que as areas apresentam rcflecte-se tan1bem na tipologia da habitar;ao secundaria. Dever-se-a, por isso, trar;ar as Jinhas principais que as caracterizam consoante as areas onde se situam.
Nos mlcleos da Serra da Lousa as residencias recuperadas pelos novos
proprietarios mantem exteriormente a tipologia inicial, embora o espac;o interior
reflicta por um !ado a origem urbana dos seus utilizadores e por outro, o estrato
social onde se integram. Ha, no entanto, que salientar a preocupac;ao que tem presidido a recuperac;ao de quasc todas as hahitac;6es. Interiormente verifica-se que,
8 Ja depois de elaborndo cste projecto, instalou-se permanentemente no Talasnal uma
famflia composta por 6 elementos que pretende, segundo apuramos, desenv0h cr localmente o
turismo de habita~iio.
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de uma forma geral, se mantem a trac;a e se utilizam materiais da area. Assim,
quase sempre na antiga cozinha, mantem-se o forno e a lareira, embora com
algumas modificac;oes de caracter funcional. Esta divisao toma-se mais ampla
que a primitiva, constituindo o principal espac;o de convfvio dos novos utentes.
Situac;ao diversa regista-se na Praia de Quiaios. Como se vera, com o
decorrer da pesquisa, ha neste nucleo alguma diferenciac;ao relativamente as
habitac;oes que af se localizam. Embora domine o tipo «moradia», na area
onde se desenvolve um importante complexo turfstico, existe ja algum crescimento vertical que parece, todavia, indicar alguma preocupac;ao relativamente a
integrac;ao paisagfstica.
Mais complexa e a area da Figueira da Foz. Trata-se, como se sabe, de urn
centro urbano com alguma dimensao onde por isso a diversidade e maior: a construc;ao em altura, a propriedade horizontal, os complexos turfsticos de que Vale
de Leao e urn exemplo, aprcscntam uma tipologia muito variada entre si que deve
ser analisada nesta proposta de trabalho.

3.4- 0 Equipamento das Residencia'i Secundarias
Parece-nos que se trata de tml tema relevante ja que sera interessante confrontar as informac;oes fomecidas pelos residentes secundarios de Casal Novo, Talasnal, Praia de Quiaios e Figueira da Foz. 0 facto de estes pertencerem ao mesmo
estrato social revelara, provavelmente, as mesmas necessidades em relac;ao ao
nfvel de confronto. Tambcm neste tema o inquerito sera base mais importante
de trabalho.

3.5-0 Mercado das Residencias Secundarias
Existem fom1as distintas de ter acesso a urn segtmdo espac;o residencial.
A compra de antigas habitac;oes e rccuperac;ao posterior, a aquisic;ao de terreno para
a construc;ao, a compra de um andar publicitado por empresas especializadas, ate
a «Casa alugada ao ano", constituem algumas das modalidades para se poder utilizar
uma segtmda habitac;ao.
Nesta proposta de trabalho deve procurar trac;ar-se a evoluc;ao do prec;o
das habitac;6es, dos terrenos etc., ja que constituem wn importante indicador
relativamente a oferta e a procnra.
0 surto de crescimento que a partir de meados da decada de setenta se observou em relac;ao ao mlmero de residcncias sectmdarias, gera, como se compreende, uma variac;ao na relac;ao daquelas duas variaveis. Sera interessante comparar os ritn10s que a evoluc;ao dos prec;os registou, ja que tratando-se de areas
bastante diversas. as relac;oes de mercado poderam nao estar muito afastadas entre si.
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Tambem neste domfnio o recurso ao inquerito e indispensavcl. Quer junto
dos proprietarios, quer junto das empresas de constmcao e sociedades de venda
de im6veis. Os louvados podcm tambem fomecer, nomeadamcnte na Serra da Lousa
e Praia de Quiaios, informac6es sabre a evolucao do prcco dos terrenos.

4. - OS UTENTES DAS RESID~NCIAS SECUNDARIAS
4.1 - A Importancia da Burguesia de Coimbra
Neste capftulo prctendc-se caracterizar a populacao utilizadora de uma
segtmda habitacao e mostrar como nas circas a estudar a populacao de Coimbra tern
urn significado importante, contribuindo, em alguns casas, com mais de 50% do
total de proprietarios daquelas residencias.
Trata-se de uma fase do trabalho que tem quase exclusivamente como fonte
de informacao o inquerito, quer feito localmente, quer na residencia principal. Pode,
porem, se a investigacao o sugerir, alargar a dimensao da amostra e enviar o
inquerito para a residencia de indivfduos que tenham o domicflio fora da cidade.
Sera urn confronto de informacoes que podera permitir formular algumas hip6teses
de um trabalho mais vasto sabre a residencia sectmdaria.
Nos casas da Serra da Lousa e praia de Quiaios o trabalho de campo permite
inquirir de uma forma muito completa os residentcs secundarios. 0 mesmo nao
sucede na Figueira da Foz devido as razoes j<1 apontadas. Deve, a partir das diversas fontes de informacao, procurar detinir-se areas amostra e af fazer incidir o trabalho de campo. Alem disso, e partindo do conhecimento do domicflio principal
em Coimbra, procurar aqui o contacto com os proprietarios.

4.2 - A Origem Geografica dos Residentes Secundarios
Embora seja uma anc11ise que incide sabre a burguesia de Coimbra, conhecendo-se por isso, a partida, a sua origem geografica, e importante, atraves da informacao fomecida pelo inquerito ou par outras fontes localizar naquela cidade a
residencia principal. E provavel que se definam areas «dentro» da pr6pria cidade
que correspondem aos sectores onde residcm os estratos mais elevados da populacao Coimbra. Estes resultados devem tambem ser correlacionados com o local
de residencia secundaria. Isto e, deve verificar-se se a populacao relativa as tres
areas amostra apresenta alguma diferenciacao espacial relativamente ao domicflio
principal. As informac6es que dispomos apontam para que, de facto, essa situacao
se verifique. Se em relacao ao nucleo da Figueira da Foz, a populacao residente
em Coimbra se apresenta distribufda por quase toda a cidade, o mesmo nao sucede,
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por exemplo, em relacao aos nuclcos da Serra da Lousa, verificando-se uma concentracao no sector da cidade onde as habitac5es atingem precos mais elevados,
on em <ireas que trad icionalmente se tem mantido como espacos residenciais
privilcgiados.

4.3 - A Estrutura Etaria
Esta e tambcm uma variavcl importante para caracterizar o residente secundario. A partir da sua analise e possfvel definir OS leques etarios dominantes
e tracar tambcm alguma difc renciacao entre a populacao que possui residencia em Quiaios ou na Serra da Lonsa. Ah~m disso, e importante comparar
com cstndos rcalizados em outros pafses, nomeadamente em Franc;:a e Espanha,
pois aqni este fen6mcno nao s6 aprescnta um maior desenvolvimento como e
menos recente. 0 confronto podera ajudar a definir as tendcncias evolutivas
em Porntgal.
4.4 - A Estrutura S6cio-Profissional
Mnitos autores (cfr. entre outros, J. WILDE (1968) , J. HALL ( 1972),
M. ANoEus (1975), D. GoJCETA (1978) e P. OwENS (1984) , que tcm estudado a
residcncia sccundaria sao unanimcs em afirmar que, ate ao infcio do secu.lo, a aristoc racia e a alta burguesia cram quase as unicas classes detentoras de residencia
de lazer. Porem, a partir da 2 . a Guerra Mundial as modificac5es operadas na sociedade europeia levam a que este fcn6meno se estenda a outros grupos sociais,
assistindo-se, por isso, a uma certa massificacao deste fen6meno.
J. D. WILDE ( 1968), pags. 41-42) afirma que rna is de 40% dos proprietarios
ocupam uma profissao liberal ou pertencem a quadros superiores; 20% sao comerciantes, funcionarios e emprcgados. Os operarios apenas representam 6% da amostra que aquele autor utilizou.
D. GoJCETA (1978, p<ig. 108) pronuncia-se no mesmo sentido. Fazendo a
relac;:ao entre a estrutura profissional e o tipo de residencia , este autor conclui que
as habitac6es «tipo antigo» abrangem perferencialmente tecnicos e quadros inferiores (32%) , enquanto os quadros supcriores e as profiss6es liberais representam
um valor semelhantc (31 %) .
J. FRAICHEUX e A. RoBERT (1972) no estudo que realizam no Vale de Ognon
(Besancon), concluiram que os residentcs sectmdarios se repartiam profissionalmente do seguinte modo: 26 % profissoes liberais e quadros superiores,
20% quadros medios, 19 % cmpregados e 12 % patr6es do comercio e industria.
Os restantes pertenciam a grupos profissionais menos qua.lificados ou entao
reformados.
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Neste projecto de investigac;ao prop6c-se, pcla importancia que se reveste,
tambem o estudo da actividade protissional dos residentes secundarios e. posteriormente, tentar verificar se cxistem algumas disparidades em relac;lio aos valores
apurados em cada c!rea amostra.

4.5- A Frequencia de Utilizac;ao da Segunda Residencia
A frequencia com que sc utiliza urn segundo espac;o residencial depcnde de
numerosos factores: distancia ao domicflio principal, idade, actividade profissional, dimenslio e composic;a0 do agregado familiar, etc.
Segtmdo D. GoJCETA (I 978, pc!gs. 108-1 09) «a utilizac;ao da residencia sectmdaria e irregular» sendo OS factores de distancia I tempo entre 0 donticflio principal
eo secundc!rio, e o tipo de alojamento. os «reguladores do ritmo» de utilizac;ao.
Anteriormente M . BoNNEAU (1973, pags . 302-319) num estudo sobre as residencias secundarias em Franc;a (Maine-ct-Loire) afirmava que para alem da distancia,
da idade e da categoria profissional a «capacidade de acolha e conforto e os habitos
de lazer» sao importantes reguladores da frequ~ncia de utilizac;lio da residencia. Para
este au tor, a media situa-se em 68 dias , com os maximos em Julho e Agosto. Mais
recentemente M. J. MoNTERo (1983 , pag. 161) conclui que o tempo de ocupac;ao
da segunda residencia da provfncia de Valencia era de 120 dias anuais, coincidindo
em grande parte com o perfodo de ferias escolares.
Nas areas a cstudar deve orientar-se a pesquisa nlio s6 no sentido de detectar
ritmos de frequencia, mas, sobretudo. veriticar se ocorrern variac;oes consoante a
residencia se situa junto ao mar ou na scrra.

4.6 - A Fun!riiO da Residencia Secundaria
Uma das qucst6es a contcrnplar no inquerito sera a func;ao que a segtmda habitac;ao tem junto do utilizador. Em nosso en tender a func;ao principal de urn espac;o
residencial secundario e o lazer. Mas que «tipo de lazer»? Com esta questao
pretende-se conhecer as divcrsas formas que a ocupac;ao dos tempos livres pode
assumir junto da populac;ao inquirida. Por outro !ado, quando urn indivlduo procura uma segunda residC:ncia subentende-se que ele escolhe urn Iugar em func;ao
de o~ocs de ocupac;ao do tempo de 6cio. Por isso, essa questao permite-nos, nlio
s6 saber a func;ao . como conhecer algumas das razoes que o levaram a escolher
determinado Iugar e nao outro. 0 conjunto das respostas, proveniente do rnesmo
estrato social, mas inseridas em areas geogr<ificas diversas, pode ajudar-nos a conhecer melhor um fenomcno, nao s6 reccntc no pafs, como sobretudo pouco estudado.
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5.-0 IMPACTO DA SEGUNDA RESIDtNCIA NO TERRIT6RIO
Neste capftulo pretende-se analisar as consequencias decorrentes da implantac;ao crescente de rcsidcncias secundarias e chamar a atenc;ao para a degradac;ao
ambiental que este fen6meno pode provocar. Os estudos ja elaborados em outros
pafses sobre este tema constituem, como se compreende, uma base importante de
trabalho, (cfr. entre outros J. BoNAMOUR, 1965; R. BETEILLE, 1970; H. CLOuT,
1971; F. CRIDIER, 1973; K. RUPPERT, 1978 e P. COURTINE, 1986).
0 acrescimo que sc vcritica relativamente ao m1mero de residencias secundarias pode contribuir para a alterac;ao, dcstmi<;ao ou preservacao do territ6rio paisagfstico e cultural de uma area. Pode tambem exercer urn profundo impacto nas
comunidades locais, acelerando a mptura das relac;6es sociais do mundo rural
gerando novos modelos de comportamento e diluindo assim, cada vez mais, a
dicotomia entre mral e urbano.
Se por um lac.lo a scgunda rcsidencia pode adquirir aspectos negatives sem
duvida tambem que del a pod em decorrer vantagens para o territ6rio onde se situam.
Entre outros autores, H. D. CLOUT (1976, pags. 121-125) ao referir-se aos
«efeitos da suburbaniza<,:ao sazonah, aponta urn conjunto de factos que constituem
vantagens referindo tambem os aspectos negatives que o fen6meno pode assumir.
Se a sobrevalorizac;ao da terra pode ser benefica para as populac;oes locais,
ja que e uma forma de vercm aumentado o seu rendimento, por outro !ado, pode
trazer efeitos negatives, ja que tml agricultor, por exemplo, que pretenda aumentar
a sua explorac;ao ve-se confrontado com prec;os a que nao tem acesso. Tambem
o crescimento anarquico, que frequentemente anda associado aconstmc;ao de residencias sectmdarias atingindo situac;6es incontrolaveis quando se trata de construc;6es
clandestinas, gera ao nfvel de ordenan1ento do territ6rio, dificuldades por vezes insuperaveis ou onera de forma avultada a constmc;ao de infraestmturas.
Por outro lado o acrescimo, ainda que sazonal de popula<;ao, gera novas relac;6es
entre a oferta e a procura, levando ao aparecimento de novos locais de comercio
e servic;os, como bares, cafes, esta<;oes de servic;o, garagens, etc . .
Tambem ao nfvel do mercado de mao-de-obra podem decorrer vantagens, ja
que o aumento da constmc;ao de novas habitac;oes e a reconstruc;ao de outras proporciona maiores possibilidades de emprego junto das populac;oes locais.
Nao e facil, em nosso entender, refcrir as consequcncias decorrentes da inlplantac;ao de residencias secundarias, mas sobretudo e diffcil hierarquiza-Ias segtmdo
a sua importancia. Trata-sc de tml conjunto de fen6menos que variam com a area
em que se situam, com a ·dimensao que adquirem e com o estrato social que os
utiliza. Ha pois que orientar a pesquisa no sentido de verificar as condic;6es especfficas de cada caso. Tambcm aqui o trabalho de can1po e particulam1ente
importante.
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5 .I - A

Popula~ao

e o Povoamento

0 fen6meno da residencia secunda ria pode apresentar 1m1 importantc impacto
em relac;:ao a populac;:ao e ao povoamento da area onde se desenvolve. Neste sentido, este projecto de investigac;:ao devera procurar analisar a sua incidencia. Para
isso deve tentar verificar-se quais as variac;:oes sazonais dos quantitativos demograficos e saber qual a capacidade de resposta oferecidas pelas diversas areas.
0 acrescimo, ainda que temporario, de popu.lac;:ao, pode acelerar o desenvolvimento de infraestmturas que de outro modo terian1 poucas probabilidades de instalac;:ao a curto prazo. Os melhoramento~ efecntados na rede electrica e na rede
viaria sao algtms dos exemplos do impacto que a residencia secundclria provocou
na Serra da Lousa. 0 Plano de Urbanizac;:ao da Praia de Quiaios decorre tambCm
da procura cada vez maior desta area do Centro Litoral.
Como ja se referiu, nao raras vezes, algun1as residencias sectmdarias podcm
vir a tornar-se em domicflio principal do seu proprictario quando este atinge a
reforma. Ora, esta ciscunstftncia, pode vir a afectar a composic;:ao da populac;:lio,
pois concorre para o seu envclhecimento. Ao Iongo da investigac;:ao e possfvel detectar, com algumas reservas. o m1mero de indivfduos que pretendam instalar-se definitivamente na area em analise. Deste modo, pode conhecer-se a importancia que
este facto podc vir a ter na dinftmica interna da populac;:lio.
TambCm em termos de povoamento c importante procurar verificar se a nova
residencia tem provocado ou podera vir a provocar, alguma mudanc;:a em relac;:ao
ao padrao inicial. Na Praia de Quiaios, por exemplo, a construc;:ao de segundas
habitac;:oes, quer clandestinas, quer fora do plano urbanizac;:ao, tem, por exemplo.
contribufdo para a dcstmic;:ao da mancha florestal que af existe.

5.2 - A Residencia Secundaria e a Economia Local
Diversos ge6grafos tem procurado esntdar o impacto. que, em termos
econ6micos, a segunda residencia provoca nas areas onde esta implantada,
vejan1-se, entre outros, os esntdos de F. CRIBIER (1973), J. BoNNAMOUR (1965),
H. CLOuT, (1971) e E. J. MIRLOUP (1977). No entanto as conclus5cs sao diversas. Se para algtms ha um acrescimo em relac;:ao ao comerr.:io e outras actividades,
para outros, como por exemplo, J. MIRLOUP, a este nfvel, o impacto tem pouco
significado, pois uma grande parte dos residentes secundarios de fim-de-semana
efectua a compra de grande parte dos bens de consumo na area onde tem o domicflio principal ou, entao, durante o percurso.
Procuraremos analisar, nas areas amostra, este fen6meno . Tratando-se
de exemplos muito diferentes e provavel que daf decorram consequencias
diversas.
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Outro aspecto que se reveste de particular significado relaciona-se com a evoluc;:ao do mercado da terrae do mercado da habitac;:ao. Como ja se referiu, operou-se nos tlltimos anos um aumento espectacular, por exemplo, nas velhas habitac;:oes da Serra da Lousa; cstas passaram de 20-30 mil escudos na decada de setenta
para 500-700 mil escudos em 1988. Em Quiaios, em 1987, o prec;:o do m2 de uma
habitac;:ao variava entre 40 e 80 contos.
Qual sera a evo1uc;:ao esperada? Como reagem as populac;:6es locais aespeculac;:ao imobiliaria que se instalou? Como reage o Poder Local as novas necessidadcs criadas pclos utcntes das residcncias secundarias? Estas serao algumas das
questocs que se deverao desenvolver. Neste tcma as propostas de trabalho sugeridas por J. DE WILDE (1968). CH . CHRISTIANS (1979), J. MICHAUD (1983) e
M. J. MIRANDA MoNTERO (1983). sao importantes apoios bibliograficos tendo em
vista o dcsenvolvimento dcstc capftnlo.

5. 3 - A Residencia Secunda ria e ·o Ambiente
Com cste tcma prctcndc chamar-sc a atenc;:iio para a importancia de que se
revcste o fcnt~meno da rcsidcncia secundaria. em rclac;:ao ao an1biente. Os exemplos de degradac;:ao ambiental proliferam, quer no estrangeiro quer em Portugal.
Por isso, jnlgamos que se reveste de algnm significado que neste projecto de investigac;:ao sc propunha em primciro Ingar uma reflexao oeste domfnio c em segundo
uma analise a partir das cireas de cstudo. 0 fen6meno crescente da segtmda resid~ncia pode, porum !ado, contribuir para a preservacao do patrim6nio, quer natural, quer constmfdo, mas por outro, pode acelerar a degradac;ao do espac;:o natural.

6.- CONSIDERACOES FINAlS
Tcntcimos ao Iongo dcstc pn~jccto trac;:ar as linhas que nos parccem ser as mais
importantcs para estudar um fenomeno pouco abordado em Portugal: a residencia
secundaria. Por outro !ado limitamos o sen estudo a um estrato privilegiado da
popu.lac;ao de Coimbra e centramos as linhas' de pesquisa em tres areas anwstra.
Pensamos que o seu desenvolvimento se rcvcste de a.lgtm1a importAncia pois ao incidir em areas distintas pode contribuir, ainda que de uma forma limitada, para mna
melhor compreensiio daquelc fen6meno. Como sc compreende niio e facil definir
prazos rigidos para a sua realizac;:iio. Pcnsamos. porem, que nos pr6ximos tr~s anos
sera possfvel apresentar um relat6rio final da investigac;:ao desenvolvida.
Por tlltimo, queremos atirmar que o estudo da residcncia secnndaria, inserido
num fen6meno mais vasto que e a Geografia dos Tempos Livres, merece uma
profunda reflexao em Portugal.
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