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1. Introdução
 Tema escolhido:
• Habitação ------ imigrantes ------ integração
• Bairro do Armador ---- Grupo hindu

• Questões: Quais os trajetos destes indivíduos até chegarem ao Armador? Porque é que o bairro
continua associado a este grupo? O que representou o realojamento na vida dos hindus da
Quinta da Holandesa e de outras provenências?

1. Introdução
 Metodologia :
• Recolha de dados através de entrevista com guião;
• Produção de um Diário de campo;

• Contactos mensais com os entrevistados de origem portuguesa;
•

Contactos semanais (quando possível) com os entrevistados de origem indiana;

• Recolha, tratamento de dados e reflexão entre setembro de 2013 e abril de 2015

1. Introdução
 Metodologia – limitações:
• Amostra: dificuldade em estabelecer contactos com residentes de origem indiana do sexo
masculino; entrevistar residentes nos condomínios (ausência de resposta aos pedidos de

contacto);
• Recolha de informação muito mais rica sem o apoio de gravação;
• Grande mobilidade de alguns dos entrevistados de origem indiana;
• Resistência em falar com alguém de quem sentiam pouca proximidade.

2. Imigração e realojamento
 O processo de realojamento:
• De 1987 a 1993: PIMP- construção de quase 10.000 fogos habitacionais, combater a ocupação
de áreas de circulação fulcrais da capital e erradicar as barracas;

• Desde 1993: PER- “...abrangeu 10.030 alojamentos precários, habitados por 37.299 pessoas.”
(Costa e Subtil, 2013);
• O realojamento no Armador tem oficialmente início em 1995, e inclui habitantes das zonas do
Bairro do Relógio , Quinta da Montanha, Quinta dos Cravos, Quinta Marquês de Abrantes,
Azinhaga das Teresinhas e Pote d'Água, Quinta das Flamengas, Quinta do Levy, Quinta da
Holandesa.

Quinta da Holandesa (principal bairro de origem da população hindu)

Quinta da Holandesa e da Montanha, separadas pela linha do
comboio (Castro e Freitas, 1991: 68)

Quinta da Holandesa (principal bairro de origem da população hindu)
• 1343 habitantes: 731 homens, 612 mulheres e crianças. (Castro e Freitas, 1991)
• 1737 habitantes (Base de dados da CML em 1995)
• Maioria dos indivíduos da comunidade hindu nasceu em Moçambique
• Famílias de agregados múltiplos
• Primeiro fluxo de chegada na década de 1970 após a independência de Moçambique.

Quinta da Holandesa (principal bairro de origem da população hindu)
“Vivia numa barraca de madeira onde entrava frio e bichos. Tinha filhos pequenos e não podia deixar que
aquilo continuasse. Vivíamos com outras tantas famílias, tudo junto na mesma barraca, uma confusão. Eu saia de
casa às 5h para ir buscar o peixe a Algés e depois vendia de porta em porta. Fiz muito nesta vida para poder juntar
qualquer coisinha. Depois meu marido foi pedir para fazer uma barraca de cimento e deram autorização. Saímos
daquela porcaria de madeira. Mas era sempre na Quinta da Holandesa. E depois foi para aqui. Acabou o frio e a
chuva nas casas e quartos.”
(KP, março de 2014)

3. Os hindus do Bairro do Armador - contextualização

Antiga localização da Quinta da Montanha e da
Quinta da Holandesa

Av. Almirante Gago Coutinho e localização do
bairro do Armador

(Base: Google Earth, 2007)

(Base: Google Earth, 2007)

3. Os hindus do Bairro do Armador - contextualização
• Construção de 68 edifícios (mais de 1300 fogos), com início em 1992, concluído em 1998;
• Cerca de 5000 habitantes (caráter pluri-étnico – população lusa, indiana, dos PALOP e chineses);
• Desenvolvimento de algumas infraestruturas nos últimos anos (escola EB 1, melhoramentos da zona sul do
Parque da Bela Vista, espaço Jovem, CPCJ);

• Sinalética disfuncional e muitas vezes ausente.

3. Os hindus do Bairro do Armador - contextualização
• Grande maioria nasceu em Moçambique;
• Número de homens em idade ativa supera o de mulheres;
• Mulheres com mais de 50 anos com muitas dificuldades em comunicar em Português;

3. Os hindus do Bairro do Armador - contextualização
• Os portugueses sentem alguma simpatia pela população indiana. Esse sentimento vem associado
maioritariamente aos seus hábitos sociais e à atitude pacífica que lhes é atribuída:

“Digo-te já [para a entrevistadora] que prefiro muito mais os indianos aos ciganos. São sossegadinhos e saem de manhã cedo
para os seus trabalhos. Não se metem com ninguém.” (PD)

3. Os hindus do Bairro do Armador - contextualização

“…já fomos juntos a Fátima. E eles vêm sempre às nossas festas de aniversário, e nós às deles” (MCJ)

“Há uma vez em que eles fazem uma grande fogueira e parece que andam à volta da fogueira.(...) fazem numa
época do ano com oferendas para os deles. Levam alguns sinais, levam comida, cada um leva o que (...) cantam e

dançam. É bonito. Eu vejo e vou.” (MJ)

3. Os hindus do Bairro do Armador
 Corrente migratória:
• Índia- Moçambique- Portugal (Década de 1970/1980);

Índia- Portugal; Portugal- Inglaterra- Portugal

 Manutenção do património habitacional e vai-e-vem migratório:
• Regressos intermitentes a Diu com alguém a cuidar da casa
“...Quando estiver fora será UJ a cuidar da minha casa. Sim, será ela, porque ela sabe como nós, mulheres indianas, gostamos
das coisas. Não se pode confiar a casa a qualquer um. Aliás, o meu marido nem sequer permitiria que uma qualquer entrasse
aqui. Estás a ver? Nem a minha nora ele quer aqui a mexer nas coisas. A casa é sagrada e aqui entra, mexe e está quem
confiamos plenamente.” KP- março de 2014, reafirmado em julho de 2016)

3. Os hindus do Bairro do Armador
 Manutenção do património habitacional (continuação)
• Emigração “forçada” para Londres (em 2014), com regresso previsto assim que possível:
“...sim estamos aqui uns dias, os meus sobrinhos vão e vêm e vão tomando conta da casa... Alugar‘?, não, depois não temos
onde ficar e a família quando vem também não, e acho que daqui a uns 5 anos ou assim estamos aqui.”
(DK em setembro de 2016)

3. Os hindus do Bairro do Armador
 Manutenção do património habitacional (continuação)
•

Emigração “forçada” de um membro do agregado familiar:

“Já fui costureira e ainda faço alguns trabalhos para amigos e pessoas de fora, mas tenho de levar eu e entregar, porque as
pessoas não querem vir aqui ao bairro. Agora, como não consigo tirar grandes rendimentos dos trabalhos como costureira,
estou a fazer o curso profissional de esteticista. A XJ gosta de desenhar e por isso também me ajuda e dá umas dicas quando

aparecem pessoas como vocês, mas é só mesmo biscates. Por isso é que o meu marido teve de aceitar trabalho na Espanha,
ali na fronteira e volta todos os fins-de-semana com o patrão, para estar com a família”. (UJ em março de 2014)

3. Os hindus do Bairro do Armador
 Espaço da escola para o rito semanal religioso;
 Parque da Bela Vista como espaço para convívio familiar nas tardes de domingo;

 Olhar crítico dos inquiridos de origem Indiana face ao bairro e seus habitantes:
“Este bairro podia ser muito melhor se as pessoas cuidassem dele. Eu não gosto de dizer que não faço e não limpo o prédio,
mesmo sabendo que há gente que não faz, não quero que digam que os indianos são porcos (...) Há aqui na rua um senhor
que diz que eu vou para a Índia trazer droga. Nem sabe o que é ter um filho longe por causa dos estudos e não poder trazê-lo
para aqui.” (KP)

4. Notas Finais: resultados da análise
 A população hindu do bairro mantém uma expressão forte:
 Marcas da cultura material evidentes à vista de todos (sarees nos estendais, cheiros de especiarias,
fogueira na entrada principal do bairro no Holi, etc).

 Presença de diversidade no Bairro faz-se por evidências negativas (ciganos/africanos) e positivas (indianos);

4. Notas Finais: resultados da análise
 Apropriação do espaço versus ausência de proatividade:
MCJ diz-me que sabe tudo sobre os indianos e sobre as etnias que coabitam com ela, no mesmo bairro. Quando a questiono se
entende bairro por rua, por espaço envolvente, por prédio, por Chelas, responde-me pelo bairro do Armador. (Diário de campo)

“O bairro está carregado de coisas boas. O bairro somos nós. Elas sabem que podem ter os amigos que quiserem mas com

respeito, até porque o meu filho mais velho está em cima delas a controlar tudo.” (UJ)

4. Notas Finais: resultados da análise
 Zero conflitos registados pelas autoridades policiais ou o “silêncio” não são sinónimo de integração (olhar do
bairro sobre as comunidades presentes);

 Ausência de mediadores e técnicos com credibilidade no terreno dificulta o diálogo entre as instituições que
realojam e os residentes

4. Notas Finais: estratégias futuras
 Gabinete da Gebalis está a procurar dar voz às associações locais (prolongamento do horário de atendimento,
parcerias mais vincadas com as associações do bairro, comunicação em Inglês);

 5 de março de 2015:

aprovação de uma verba em sessão da assembleia municipal para realizar as

intervenções no património habitacional (contrariar a degradação dos espaços e favorecer a desejada “nova

visão” do bairro pelos residentes e não residentes);

 O património habitacional é mantido e todos respondem que querem viver alguns anos mais no Armador.

FIM
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