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 "Uma cidade é como um animal. Uma 
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que não há duas cidades iguais." 
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APRESENTAÇÃO 

 

Lugares: cidade, tempo, sociabilidade 

Um caso de estudo 

 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro 

 

A elaboração da presente dissertação implica uma procura do sentido do tempo que 

pode afectar o campo da Arquitectura, em particular no que diz respeito à experiência 

urbana da temporalidade e do modo como o espaço social é vivido. Estudo resultante 

de conceitos antropológicos e humanistas cujo objectivo é a exploração de matérias 

específicas da Arquitectura relacionadas com a experiência temporal e social no 

contexto arquitectónico, tendo consciência das suas alterações 

(passado/presente/futuro). 

Neste sentido analisa-se a problemática do abandono e da obsolescência a que 

cidade é sujeita, dando enfase a um percurso que une a freguesia de Arroios à de São 

Vicente, e à sua reintegração no espaço urbano através da reabilitação, requalificação 

e revitalização do espaço urbano, examinando para isso tanto a evolução do espaço 

urbano como as formas de sociabilidade que nela ocorrem, em função de uma 

determinada época. 

Analisamos também as causas que levaram ao abandono da cidade, ou de lugares 

que nela se inserem, assim como as mudanças sociais que levam a essas alterações 

na vida urbana e o papel da arquitectura, e em consequência dos arquitectos nesta 

questão. 

Palavras-chave: Ser, Tempo, Sociabilidade, Sociedade, Arquitectura, Lugar, 

Cidade, Lisboa. 

 

 

  



 

 

  



 

 

PRESENTATION 

 

Places: city, time, sociability 

A case of study 

 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro 

 

Writing this dissertation involves a search for the sense of time that may affect the field 

of architecture, in particular regarding the urban experience of temporality and how 

social space is experienced. This study results from anthropological and humanistic 

concepts whose objective is the exploitation of specific matters related to architecture 

with temporal and social experience in the architectural context, being aware of 

changes (past / present / future). 

With this specific issues in mind we analyze the problem of abandonment and 

obsolescence that the cities faces up, giving emphasis to a course that joins Arroios to 

São Vicente, and their reintegration in urban areas through the rehabilitation, upgrading 

and revitalization of urban space, examining it for both the development of the urban 

space as forms of sociability that occur in it, due to a particular season.  

We also analyze the causes that led to the abandonment of the city or places in it, as 

well as the social changes that lead to these changes in urban life and also the 

changes in the role of architecture and architects as a result of this issue. 

Keywords: Human Being, Time, Sociability, Society, Architecture, Space, Place, City, 

Lisbon. 
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1.  INTRODUÇÃO  

Pretende-se com a presente dissertação compreender a importância da evolução da 

sociedade, dos modos de sociabilidade, no contexto da cidade. Isto é, entender o 

modo como os paradigmas das sociedades, consoante o tempo em que habitam um 

determinado lugar, influenciam as estruturas físicas e culturais das cidades em geral, e 

de um caso de estudo em particular.  

Um conjunto de edifícios obsoletos pode alterar drasticamente o modo como se vive 

um determinado lugar, a vida de quem o habita, modificando a percepção que se tem 

do mesmo. Mas um lugar não vive só do conjunto edificado que o forma, vive de 

espaços intersticiais, espaços de permanência ou de transitoriedade, que nos 

permitem apreender a cidade como um todo. É comum, nos dias de hoje, vermos 

edifícios devolutos na cidade não só devido à incapacidade dos proprietários de os 

manterem ou reabilitarem mas também devido a factores de caracter físico, funcional, 

legislativo e até económico, que impedem a cidade de se adaptar a novas exigências. 

Esta questão é tão válida para a parte edificada como para tudo o que a une, os 

chamados vazios urbanos, espaços intersticiais, a “rua” como espaço de ligação. 

Sendo que estes fenómenos estão muitas vezes associados à falta de informação 

adequada sobre as alternativas ou soluções disponíveis.  

Assim sendo, o primeiro capítulo da dissertação refere-se ao estudo do papel da 

arquitectura no modo de vida da sociedade e da cidade, focando em questões 

relativas a alterações sociais e culturais que provocam o aparecimento de novos 

paradigmas nas formas de sociabilidade. Entendendo a relação entre a arquitectura, a 

formação de lugares, de modos de habitar e de pensar, em função de um determinado 

tempo e espaço, passa-se, no capitulo seguinte, a estudar a cidade enquanto estrutura 

física e ao modo como os seus lugares são vivenciados, explorando o papel social e 

dinamizador da cultura na cidade, a sua ligação à população e aos vários tipos de 

estratégias culturais associadas evolução da malha urbana – cidade. 

Ao falar de lugares obsoletos não podemos automaticamente associa-los a uma 

determinada classe social ou a um determinado grupo de risco visto um lugar ser o 

somatório não só da população que o habita mas também de toda a sua envolvente. O 

estado de conservação de um determinado fragmento da cidade é um dos principais 

factores que pode causar repulsa a quem o percorre. Se formos reflectir sobre esta 
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temática conseguimos compreender os motivos que levaram a cidade a chegar ao 

ponto em que se encontra na actualidade. 

Se um determinado espaço, seja ele de permanência ou de transitoriedade, estiver 

degradado, imundo e esquecido, pela população em geral, então é provável que os 

edifícios que o ladeiam sejam igualmente deixados ao acaso. E vice-versa. A estrutura 

física da cidade tem que andar lado a lado com a estrutura urbana, o objectivo é o 

mesmo sendo notória a relação entre o espaço urbano e o espaço edificado. 

A conotação negativa que damos aos lugares está relacionada com a questão acima 

referida visto que se uma praça, a tom de exemplo, é cercada de edifícios 

abandonados e o espaço público, em si, se pode encontrar degradado e/ou obsoleto, 

é provável que toda esta área, seja ela pública ou privada, seja ocupada por 

comportamentos de risco. Neste sentido torna-se essencial reabilitar os bens 

edificados de uma cidade, como todos os seus espaços intersticiais, de modo a 

garantir uma maior noção de segurança e comodidade. 

O conceito de urbanização é um processo diferenciado no espaço e no tempo, fruto de 

condições históricas, económicas, sociais e culturais: se existem alterações a nível 

social e cultural, como o culto da individualização1, referido na presente dissertação, 

então a própria urbe vai reflectir esses problemas. Os problemas com a 

individualização das cidades e a definição do fenómeno urbano conduzem a uma 

maior diferenciação entre os critérios jurídicos de definição de cidade e o efectivo 

modo de vida urbano. (Costa, 1993, p. 4) Em Portugal todos estes problemas também 

se colocam. A grande diferenciação entre as cidades portuguesas (definidas 

juridicamente) e as localidades consideradas centros urbanos está presente na 

comparação que podemos fazer, por exemplo, entre a população de cidades como 

Tondela ou Miranda do Douro (e mesmo de capitais de distrito como Leiria) com a 

população dos diversos agregados populacionais dos concelhos da Área 

Metropolitana de Lisboa (muitos deles sem sequer o estatuto de vila). (Costa, 1993, p. 

4) 

Pretendendo com isto estabelecer um conjunto de padrões e argumentos que 

permitam avaliar e compreender as qualidades e características essenciais à cidade 

de modo a pode revaloriza-la através do uso de actividades culturais e económicas. 

                                            
1
 O tópico referente ao culto da indidualização é estudado no subcapítlo “Sociedade novas formas de 

Sociabilidade” , presente na página 39. 
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Com a consolidação dos capítulos anteriores segue-se o caso de estudo que visa a 

requalificação de um percurso pedonal que une o Largo do Intendente Pina Manique 

ao Miradouro de Nossa Senhora do Monte. Este capítulo foi desenvolvido no decorrer 

de um estágio de valorização profissional na UITC, da Câmara Municipal de Lisboa- 

CML.  

O percurso em estudo é fortemente marcado pela presença de comportamentos de 

risco, como a toxicodependência e/ou a prostituição, por edifícios desabitados, em 

abandono e/ou mau estado de conservação, por um conjunto populacional com 

descendências diversas. Esta imagem estendeu-se por toda esta zona da cidade 

criando o preconceito de ser um espaço a evitar, apesar do seu forte potencial 

turístico. 

Através um estudo relativo à história do Intendente e da Mouraria, da sua população e 

dos programas e planos de apoio à reabilitação desenvolvidos nos últimos anos, existe 

uma procura por compreender a evolução urbana e social desta área urbana para que 

a abordagem encontrada se enquadrasse no meio e procurasse resolver, em parte, os 

problemas encontrados criando uma espécie de continuarão a renovação urbana 

ocorrida no Largo do Intendente. Não esqueçamos que o Largo do Intendente Pina 

Manique foi alvo de uma transformação urbana, aquando da aprovação do plano 

QREN “as cidades dentro da Cidade”. Deste modo procura-se devolver este espaço 

urbano à cidade, quebrando a noção de espaço fragmentado que existia até então. 

Para o desenvolvimento dos conceitos até então referidos é conveniente ter uma 

noção geral do que é a antropologia e do modo como esta ciência funciona. A 

Antropologia é então um universo científico sempre sujeito à redefinição de novos 

horizontes, é a ciência da humanidade e da cultura que procura compreender todas as 

populações organizadas que existiram, existem ou, possivelmente, existirão estudando 

no espaço, toda a zona habitada pelo homem num período de tempo de, pelo menos, 

dois milhões de anos. (Antunes et al, 2014, p.3) 

A Antropologia, na vertente aqui estudada, Física ou Biológica, procura compreender o 

processo evolutivo dos seres humanos da actualidade dando ênfase aos aspectos 

físicos e sociológicos numa tentativa de compreensão da alteridade sociocultural, ou 

seja, a apreensão cultural do mundo através das sociedades humanas em toda a sua 

vertente cultural. (Antunes et al, 2014, p.3) 
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2. UMA VISÃO DE ARQUITECTURA NA CIDADE 

Uma das questões fundamentais da Arquitectura refere-se ao modo como esta é 

vivida/ habitada pelo Homem. Este capítulo é uma reflecção relativa ao modo como a 

arquitectura se altera ao longo do tempo e ao modo essa mudança opera.  

Estas questões abrem portas a uma panóplia de problemáticas que têm vindo a ser 

estudadas em diversas áreas ao longo dos tempos. São interrogações que procuram 

entender as bases da arquitectura, pois esta é feita, em primeira instância, para o Ser 

(Homem) – é ele que a vive, é ele que a cria.  

[…] O homem precisou erguer uma cobertura para se proteger do espaço natural, 

tratava-se de fato de quatro colunas (troncos de árvore) e um telhado (de galhos e 

folhas), como o imaginou, por exemplo, o abade Marc-Antoine Laugier (1713 – 1769) 

em seu Essais sur l’Architecture (1754). Mas as necessidades funcionais dos homens 

obrigaram a incluir partições nessa cabana ideal, para alojar as funções mais diversas 

e ordinárias, quebrando-se com paredes, divisórias ou estruturais, a percepção da 

unidade formal e espacial desta moradia essencial do homem. (Ramos, 2010,p. 70-71) 

A arquitectura nasce como uma resposta natural às necessidades do Ser humano; a 

procura de albergue foi-se desenvolvendo ao longo dos tempos até aos modelos que 

conhecemos hoje como casa e, numa escala mais ampla, como cidade. As 

necessidades aumentaram e a arquitectura, enquanto arte de modelar o espaço, foi 

respondendo e foi-se adaptando às novas características socias. É necessário 

compreender como a arquitectura aparece, de que modo se desenvolve e como se vai 

relacionando com a população. 

2.1. ARQUITECTURA, UMA EQUAÇÃO BASEADA EM TRÊS VARIÁVEIS:  
ESPAÇO. TEMPO. SER. 

[…] A arquitectura precisa de um tempo certo para ser bem-feita. De um tempo e de 

um tempo. De uma duração e de um ritmo. 

Um arroz cozinhado em cinco minutos, sai sempre rijo. […] Aqui e na China. No 

presente, como no futuro.  

E a arquitectura, por razões mais sérias e mais profundas que as do arroz, também 

necessita do seu tempo e do seu tempo. Tempo de estudo e de análise para se 

conhecer bem os dados do problema. Tempo de reflexão para se chegar a uma 

síntese, a uma solução rigorosa. E um tempo adequado para a sua construção. 

(Baeza, 2009, p. 26) 
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A presente dissertação tende a abordar o desenvolvimento do tema estudando 

questões relativas ao tempo de pensamento, de estruturação, de desenvolvimento e 

até de construção do projecto arquitectónico. No entanto, a Arquitectura é muito mais: 

É uma arte vivida! É um espaço que vai muito além do pensamento, é um espaço de 

vivências, de relações, de apropriações. É um espaço vivenciado por uma população, 

uma sociedade que todos os dias tem novas histórias para contar. Histórias que se 

baseiam em cheiros, jogos de luz, no comércio centenário da rua ou até mesmo no 

pátio onde as crianças brincavam. A arquitectura é simples, tão simples2… O 

paradigma desta questão é que o simples é complexo, o próprio processo cognitivo do 

Ser humano implica a intersecção, sobreposição e alicerção de memórias e crenças a 

um conjunto de factores biológicos – os cinco sentidos, que nos permitem apreender 

um determinado acontecimento. O complexo tem portanto diferentes níveis de 

entendimento que implicam uma conjugação de fenómenos difíceis de traduzir em 

palavras. Assim sendo, o que é afinal a arquitectura?  

[…] Arquitectura é isto: Imaginem um deserto, espetam-se dois paus e depois alguém 

passa. 

Na simplicidade desta definição reside a enorme simplicidade do que é arquitectura e 

também a sua enorme complexidade. […] De facto ainda não serve para nada alguém 

passar entre dois paus no deserto. 

A ideia de porta pode ser sugerida, certamente estamos perante o antepassado de 

uma porta, mas, ao mesmo tempo, não estamos ainda perante porta alguma, porque 

não se entra nem sai de coisa alguma. Passando entre os dois paus, vimos do deserto 

e entramos no deserto nunca tendo de lá saído. 

No sentido mais amplo do que é a percepção, nós somos o que percepcionamos. A 

percepção é a nossa relação com as coisas e, tanto a arte quanto a arquitectura 

modelam, ou melhor, recriam a percepção. (Olaio, 2002, p. 18) 

Este texto de António Olaio relativo à componente artística na arquitectura torna 

bastante clara esta noção de “Arquitectura, Uma equação baseada em três variáveis: 

espaço, tempo, Ser.” Pensar, em Arquitectura, é pensar o espaço organizado e 

hierarquizado, que se percorre. Um espaço onde se entra e de onde se sai, um 

espaço contido embora não necessariamente encerrado. 

                                            
2
 O termo Simples é aqui usado para transpor o modo como a sociedade vive a arquitectura sem se 

aperceber que o faz. É um acto não premeditado partindo do próprio modo de viver e apreender 
informação que provem de factores biológicos e fisiológicos. 
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Ilustração 1 - La Victoire, 1939. (Magritte, 2010) 

Não se entra, ou sai, de algo que não esteja estruturado: “[…] Passando entre os dois 

paus, vimos do deserto e entramos no deserto nunca tendo de lá saído” (Olaio, 2002, 

p. 18) este exemplo de António Olaio a par da Ilustração de René Magritte, são 

demonstrativos desta noção de espaço organizado. A porta, pela sua condição 

material e pelo simbolismo que se lhe é associado é, por si só, um elemento que 

organiza o espaço mesmo que não o defina.  

[…] espetam-se dois paus e depois alguém passa. Como estávamos no deserto, num 

deserto absolutamente deserto, não terão sido aqueles dois paus que fizeram nascer 

alguém para por eles passar.  

Aqui, o nascimento do artifício, o nascimento da arquitectura ou o da arte, numa 

situação primordial em que uma e outra terão sido a mesma coisa, coincide com o 

nascimento do indivíduo, o artifício cria o indivíduo, ou, melhor, o artifício é o indivíduo. 

Neste sentido, na essência, a arte trata do que consistirá ser um indivíduo. (Olaio, 

2002, p. 18) 

No fundo António Olaio trata da expressão da consciência do que é ser e do que é 

existir. Os tais dois paus modelaram o espaço de um modo muito primário, é certo, 
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mas criaram uma alteração no modo como o indivíduo vivenciaria o deserto e essa é, 

no fundo, a base da Arquitectura. É possível inclusive afirmar que a verdadeira 

experiência arquitectural se encontra nas relações espaciais e no jogo das vivências 

dos homens com os objectos. O homem, enquanto ser intelectual, vive de sensações, 

de memórias e, é aí, nesse momento em que sentimos, que unimos estas três 

variáveis- Espaço, Tempo e Ser. Afinal, “[…] as nossas sensações ordenam-se 

espacial e temporalmente, porque o espaço e o tempo são as formas da nossa 

sensibilidade, e só nelas as sensações se transformam em objecto de conhecimento” 

(Gambra, 1991, p. 181) 

Sendo que o espaço e o tempo são condicionantes mutáveis, isto é, sujeitas a 

alterações, e o próprio Ser também o é, a arquitectura, sendo uma espécie de 

somatório destas três premissas (Espaço, tempo e Ser), acaba também por evoluir, 

sofrendo alterações nos sistemas de construção mas mantendo-se para além desta 

evolução na medida em que, como já referido, é um modo de viver e de pensar, assim 

sendo: 

[…] o futuro da arquitectura está nas ideias. Nos arquitectos que pensam. […] 

Dedicando a isso o tempo necessário. […] E colocando sempre o Homem no centro. 

Procurando a Beleza para dá-la aos homens. E numa sociedade disposta a usufruir da 

Cultura e a deixar-se presentear com este prodígio simples que é a Arquitectura. […] 

Porque a verdadeira Arquitectura, ideia construída, permanece para sempre. Tornando 

real o desejo firme de perdurar. Com o aroma da eternidade. (Baeza, 2009, p. 29) 

Alberto Campo Baeza fala no conceito de ‘ Beleza inteligente’ no seu livro: ’A ideia 

construída’, defendendo que a arquitectura deve ser bela. Este argumento seria 

susceptível a diversas críticas não fosse o autor explicar o que é, para si, a beleza. “A 

arquitectura deve oferecer ao homem esse ‘algo mais’, misterioso mas concreto, que é 

a beleza. A beleza inteligente, consequência de obras que são ideias construídas. 

Algo mais, muito mais, que mera construção.” (2009, p. 29) Acrescenta que quando, 

além da arquitectura, a tecnologia surge em primeiro plano estamos perante ‘forma’. 

Nesse sentido refere, “[…]Será em todo o caso um belo e interessante esqueleto, 

apenas ossos, e não um ‘Ser vivo.” (Baeza, 2009, p. 29) 

Nesta sequência, e afastando brevemente a temática que se procura clarificar, é 

pertinente referir a máxima que o arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe tanto defendia: 

‘Less is more’. Esta famosa frase é, na realidade, retirada de um poema do século XIX 

que, aplicado a outros princípios, defende que o importante não são os excessos. O 
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importante é que o pouco que seja feito, dito ou pensado seja realmente ponderado. 

Que faça falta, que tenha um motivo, uma razão de ser. Em arquitectura o importante 

é o conceito de ‘beleza inteligente’, não por ser belo, porque esse conceito seria 

argumento para uma nova dissertação, mas por ser ponderado, questionado – ideia 

construída. 

Sempre entendi a beleza de um objecto feito pela mão do homem, desde que me 

consigo lembrar, como uma presença especial da forma, como uma existência natural 

e altiva própria do objecto. Por vezes, quando um objecto deste tipo se afirma na 

natureza, vejo a beleza. Esta obra, cidade, casa ou estrada, parece colocada 

conscientemente. Cria um sítio. No lugar onde está existe uma frente e um tardoz, 

existe uma esquerda e uma direita, existe proximidade e distância, um interior e um 

exterior, existem formas de focagem, de concentração ou de arranjo da paisagem. 

Forma-se um espaço envolvente. O objecto e a sua envolvente; uma consonância 

entre a natureza e a obra artificial que é diferente da pura beleza da natureza – e 

diferente da mera beleza do objecto. A arquitectura, a mãe das artes? (Zumthor, 2009, 

p. 75) 

Ora, todos sabemos que neste nosso contexto a arquitectura é feita pelo homem, para 

o Homem. Esta condição de Ser-pensante e receptivo de emoções não é uma 

novidade. Depreende-se que neste momento se tornou claro que o Ser Humano se 

torna Homem quando sente e, é nesse momento que a arte nasce. Quando a arte se 

torna tridimensional, não só como elemento escultórico, mas enquanto objecto que 

provoca emoção, que é vivenciado e ainda, útil e belo – numa lógica de ‘Beleza 

inteligente’- estamos perante a Arquitectura. É importante referir que, embora verídica 

a afirmação anterior não está completa.  

A Arquitectura é uma estrutura de sentido, e não de significado; isto é: dá sentido ao 

real mas não lhe dá significado. O significado, que é o esteio em que se entrincheira a 

identidade, é-lhe dado pelo uso, nos actos da sua utilização, em suma pelas formas 

como as pessoas se apropriam dos factos arquitectónicos; sendo certo que se 

apropriam deles não só mediante a razão e o intelecto, mas também com a 

sensibilidade e as emoções. (Tainha, 2007, pp. 12– 13)  

A arquitectura, como todas as artes, está intrinsecamente envolvida com questões da 

experiência humana no espaço e no tempo; ela expressa e relaciona a condição 

humana no mundo. A arquitectura está profundamente envolvida com as questões 

metafísicas da individualidade e do mundo, interioridade e exterioridade, tempo e 

duração, vida e morte. […] (Associando ao mesmo tempo), o papel do corpo humano 

como local de percepção, pensamento e consciência e o significado dos sentidos na 

articulação, na armazenagem e no processamento das respostas sensoriais e dos 

pensamentos. (Pallasma, 2011, p.10-16) 

A arquitectura é, não só o espaço construído, com tudo o que ele acarreta, mas um 

pólo dinamizador de uma sociedade e um espaço de memórias. Daí decorre que a 
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arquitectura não se confina à existência de quatro paredes, define espaços, lugares, 

histórias que resultam da interpretação das vivências. 

O Homem sentiu a necessidade de criar um abrigo3 e com a sua evolução ao longo 

dos tempos conduziu ao que conhecemos hoje como uma casa. Num plano maior, 

pautado por uma pluralidade de outras mudanças sociais e culturais, foram 

aparecendo as cidades. 

“Por arquitectura da cidade pode-se entender dois aspectos diferentes; no primeiro 

caso é possível assemelhar a cidade a uma enorme manufactura, uma obra de 

engenharia e de arquitectura, mais ou menos grande, mais ou menos complexa que 

cresce no tempo.” (Rossi apud Ramos, 2010, p. 77) 

A construção da cidade como manufactura, conforme referido na citação acima 

apresentada, que se desenvolve no tempo permite entender o espaço enquanto meio 

onde as coisas acontecem. Esta ideia de expansão de espaços que se podem somar 

ou subtrair trazem consigo o conceito de tempo. Joseph Rykwert, por exemplo, 

recorda: ““Onde quer que fosse, o tempo começava com a fundação da cidade”” (apud 

Ramos, 2010, p. 77) 

Ora a relação “espaço-tempo” após os trabalhos de Albert Einstein (1879-1955) é uma 

constatação e assim sendo, torna-se “espaço material” quando relacionado com 

actividades humanas. Poderia agora considerar conceitos igualmente importantes 

como, por exemplo, “espaço público”, “espaço privado”, “espaço cultural” ou “espaço 

social”, entre outros, no entanto esses tópicos serão abordados no decurso do 

presente trabalho. A problemática do espaço ou do lugar é aquela que se pretende 

estudar e é nela e nas relações que estabelece com o Ser e com tempo que é 

necessário focar a atenção. (Ramos, 2010, p. 70) 

É importante partir do princípio que as definições de espaço, de tempo, de lugar ou 

sítio estão sujeitas a alterações consoante o teórico ou a época estudada. Por 

exemplo, Josep Maria Montaner definiu o espaço da modernidade no século XX como 

““[…] livre, fluido, ligeiro, contínuo, aberto, infinito, secularizado, transparente, 

abstracto, indiferenciado, newtoniano”” (apud Ramos, 2010, p. 70) em oposição ao 

espaço tradicional que existia até meados do século XIX, defendido até então como 

““[…] diferenciado volumetricamente, de forma identificável, descontínuo, delimitado, 

específico, cartesiano e estático”” (Montaner apud Ramos, 2010, p. 70).  

                                            
3
 Conforme referido na citação anteriormente apresentada de Vásquez Ramos presente na p.17. 
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Sigfried Giedion refere que “[…] a fim de apreender a ver a verdadeira natureza do 

espaço, o observador deve-se projectar através dele” (2004, p. 465). A interpretação 

tradicional (de críticos e historiadores) é a de que se trata de um espaço contínuo e 

indivisível, de um ““[…] elemento totalizador: o plano horizontal livre – cuja essência e 

principal protagonista é o vazio, segundo Fernando Alba (1990, p.40) que o transforma 

em um […] espaço universal, continuo, ininterrupto entre o exterior e o 

interior””.(Giedion, Alba, Zevi apud Ramos, 2010, p. 71) 

É então seguro dizer que “[…] o espaço está presente em todas as acções do homem, 

assim como todas as acções do homem têm implicações espaciais.” (Neves, 1998, 

p.19) porque a cidade é o reflexo da sociedade e a sociedade reflecte o modo de 

habitar a cidade. A sociedade está em constante evolução, com novas aprendizagens, 

tecnologias e necessidades, e a cidade, enquanto espaço físico onde uma 

determinada sociedade habita, tem que acompanhar essa evolução, andando, ao 

longo do tempo, uma a par da outra. 

2.2. SOCIABILIDADE
4
 NA CIDADE

5
  

A arquitectura é uma inquietação da sociedade, uma inquietação e uma solução, ou 

pelo menos a procura de uma. Nos nossos dias, como em períodos anteriores, o 

arquitecto pode ser visto enquanto solucionador de necessidades específicas do 

Homem. Naturalmente, referindo necessidades associadas a lógicas de Habitar. 

Agregada a esta visão, está toda uma carga simbólica, histórica e cultural que define 

particulares visões do espaço e da própria cidade. Ora, a sociedade ao exigir espaços 

específicos, em tempos concretos, vai criando novos problemas e procurando novas 

soluções, sempre partindo de um princípio arquitectónico. Quanto mais a arquitectura 

se desenvolve, mais teorias surgem, maiores são as necessidades do Homem, da 

população e da cidade. Nesse sentido, o desenvolvimento da arquitectura, por si só, 

                                            
4 Sociabilidade – “A sociabilidade pode ser vista, de forma geral, como a capacidade natural do ser 
humano de viver em sociedade, viver sempre em contato com outras pessoas, o ser humano não tem 
intrínseco à sua natureza a solidão. É através da socialização, que os indivíduos, ao nascerem, e integrar 
um certo grupo, seja ele familiar, ou de amigos, acaba aderindo algumas características ao seu modo de 
viver.”(Sociabilidade em rede, 2016) 
5 Cidade – “Uma cidade caracteriza-se por um estilo de vida dos seus habitantes, pela sua urbanização 
(infraestrutura, organização, serviços de transporte etc), concentração de atividades económicas[…] [dos 
diversos sectores.] Consiste em um núcleo populacional caracterizado por um espaço amplo onde 
ocorrem relações e fenómenos sociais, culturais e económicos. Existem vários modelos de cidade, 
diferentes entre eles, sendo, por esse motivo, difícil chegar a uma definição concreta para cada um 
desses modelos”.(7Graus, 2015) 
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provoca o aparecimento de novas necessidades e, por consequência, a evolução de 

novas técnicas num processo cumulativo de desafio e de resposta. 

O interessante neste prisma de desenvolvimento social é que “[…] El fracasso de las 

teorias arquitectónicas que hemos examinado se debe a que intentan dar una 

respuesta al problema de la arquitectura. No puede haber una respuesta porque no 

existe el problema” (Echaide, 2002, p. 45)  

A arquitectura não é, portanto, um problema. É sim, uma forma de ver e de estudar a 

sociedade na sua dinâmica evolutiva. Nesse sentido, “[…] a arquitectura terá de ser 

suficientemente sedutora para responder aos paradigmas económicos, sociais e de 

eco-sustentabilidade para que continue flexível e possível.” (Bernardo, 2010, p. 16). A 

sociedade é então, de um ponto de vista arquitectónico, o nosso ‘problema’6, não o 

sendo. A sociedade cria novos paradigmas, que permitem a colocação de novas 

questões que possibilitam ao arquitecto a procura de novas respostas. Os tempos 

evoluem, as necessidades alteram-se e a procura de novas soluções adensa-se. A 

cidade acaba por ser um reflexo disso mesmo, devendo “[…] facilitar o entendimento 

social, que permita ao citadinos concretizar a sua vivência urbana, procurando 

realidade que melhor sirvam as condições sociais.” (Chaves, 2010, p. 40) A cidade é, 

onde trabalhamos. Mais do que isso, é onde vivemos.  

As cidades e os seus lugares públicos exprimem muito bem a imagem que as 

sociedades fazem de si próprias. A cidade é uma particular encenação das sociedades 

[…]. O ambiente urbano não só reflecte a ordem social como constituí, na realidade, 

grande parte da existência social e cultural. A sociedade é então constituída como 

representada pelas construções e pelos espaços que cria” (Innerarity, 2010, p. 108)  

[…] a cidade não faz sociedade. O que pode querer dizer que a cidade deve fazer 

sociedade? São as pessoas que fazem a cidade, os grupos sociais que fazem a 

cidade, e não a cidade que faz a sociedade. E é este “fazer cidade” que se observa nas 

relações sociais, em diferentes formas de sociabilidade. […] “Não vejo nunca a 

sociedade, vejo apenas as situações. [E de igual modo se pode dizer:] […] Não se vê 

nunca a cidade, apenas se veem situações que se passam na cidade.(Agier, 2011, p. 

55-56) 

Se a cidade é realmente um reflexo da sociedade, ao olharmos para os lugares onde 

vivemos, onde estamos ou trabalhamos, ao percorrermos uma rua diariamente ou 

apenas em passeio, vamos criando uma relação constante entre a arquitectura e o 

homem. A existência de praças, de lugares de convívio e lazer não é um mero acaso, 

                                            
6
 O termo problema é aqui usado para referênciar a citação de Rafael Enchaide apresentada. 
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é a procura de dinamizar a cidade em função dos seus habitantes. O problema que se 

coloca, e que já foi referido é que “[…] a arquitectura que fez a cidade há 100 anos 

morreu. Deu origem a outras Arquitecturas, ramificadas de linguagens, de teorias e 

sub correntes. […] Como se consegue cativar a vida, o lugar social?” (Seabra, 2010, p. 

95) 

A perda destas imagens urbanas, a partir das quais era possível projectar níveis de 

significação e de representação arquitectónica é, em muitos casos, fruto do 

crescimento exponencial das cidades em direcção às periferias ou em sentido inverso a 

sua contaminação pelas urbanizações construídas nas referidas periferias, diluindo-se 

por estas vias os limites que balizavam o seu perímetro e definiam a sua estrutura 

espacial e temporal. 

No mesmo âmbito de problemática para o exercício de projecto urbano confronta-se 

com a necessidade de respostas contemporâneas que apelem a uma visão global na 

redefinição do valor construído e vivencial a atribuir aos espaços públicos, recolocando 

a tónica, deste lugares de expressão e representação dos cidadãos, na sua dimensão 

vivível com o intuito de gerar sentimentos de propriedade sobre estes e também de 

modo a que estes retomem a sua vocação primeira como lugares exclusivos para a 

interacção social (Lebre, 2010, p. 70) 

A arquitectura transforma a paisagem, sendo esta sistematicamente alterada pelo 

Homem, assim a arquitectura e a cidade espelham a manifestação do indivíduo na 

história do seu tempo. Na realidade, uma como outra são quase como livros abertos 

que demonstram a evolução de um povo, se olharmos com mais cuidado ou atenção 

vamo-nos deparando com fragmentos do passado que foram ficando e marcando o 

tecido urbano. 

Temos a oportunidade de formar o nosso novo mundo do citadino como sendo uma 

paisagem ideal: visível, coerente e clara. […] Uma cidade é uma organização mutável 

com fins variados, um conjunto com muitas funções criado por muitos, de um modo 

relativamente rápido. Uma perfeita são improváveis e indesejáveis. A forma tem, de 

certa forma, especialização total, uma engrenagem que ser não comprometedora, 

moldável aos propósitos e às percepções dos cidadãos. […] Como mundo artificial que 

é, a cidade deveria ser deste modo concebida para uma melhoria possível: construída 

com arte, adaptada a fins que interessam ao homem. (Lynch, 1999, p. 103) 

É então pertinente afirmar que a arquitectura é para ser habitada e a cidade 

participada. As paisagens urbanas estão muito marcadas por inúmeras estruturas 

edificadas ao longo do seu tecido, são manifestações do processo evolutivo do 

Homem (como Ser criador, definidor e orientador) e da relação do mesmo com o lugar. 

(Carriço, 2014, p. 64) 
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2.2.1. SOCIEDADE
7
  NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE 

Michel Freitag defende, no seu livro “Arquitectura e Sociedade”, que sendo o objectivo 

da arquitectura a “[…] representação da unidade da sociedade e a figuração concreta 

da sua identidade, é claro que as condições que determinam esta representação […] 

vão ser alteradas quando se passa de um modo histórico de reprodução para 

outro.”(2004, p.25)  

Alvin Toffler8 organizou o seu pensamento em três vagas. O entendimento deste 

conceito de “vagas” passa por uma lógica de “ […] eras em que a história se vai 

modificando baseada no surgimento de algum acontecimento que tenha influenciado 

de forma radicalmente positiva o comportamento e a evolução do Ser humano.” ( 

Araújo, 2010, p. 22) 

A primeira vaga é referente à “[…] era da agricultura [e] respectivo processo de 

sedentarização do Ser humano no território e início da construção da imagem” (Araújo, 

2010, p. 22) física no território e no mundo. A segunda menciona o processo de 

produção de bens de consumo e o surgimento de uma sociedade capitalista com os 

“[…] pressupostos da sociedade moderna levados ao seu expoente máximo” (Araújo, 

2010, p. 22), o que levou a um aumento da qualidade de vida da sociedade em geral 

apesar de se basear em valores materiais com imensas assimetrias e injustiças 

socioculturais. Falamos portanto de uma “[…] sociedade de estrutura vertical [em] que 

o capitalismo e o consumismo provocaram […] [alterações nas] formas de 

sociabilização, na formação de novos conceitos de classes e na própria relação do Ser 

humano com o território, mercantilista e especulativo.” (Araújo, 2010, p. 22) Na era 

moderna instalou-se o culto da riqueza material que garantia uma posição hierárquica 

superior na estrutura social – imagem e paisagem cultural – assim como, no domínio e 

no acesso aos serviços políticos, económicos e inclusive culturais. Hoje o processo 

não funciona exactamente do mesmo modo; o “culto da riqueza” aparenta ter-se 

desvanecido em função da procura de conhecimento e informação que naturalmente 

                                            
7
 Sociedade – Em sintese é um grupo de “[…]pessoas que têm a mesma cultura e tradições, e estão 

localizados no espaço e no tempo. Todo homem está imerso na sociedade circundante, o que influencia a 
sua formação como pessoa.”(Que conceito, 2015) 
8
 Toffler - Alvin Toffler (1928-2016) foi um escritor norte-americano conhecido pelo seu estilo futurista. 

Doutorado em Letras, Leis e Ciências desenvolveu grandes ideias sobre a revolução das comunicações e 
a revolução digital. Os seus trabalhos iniciais focavam o impacto da tecnologia e os efeitos de tanta 
informação, analisando posteriormente as reações das pessoas diante de tanta informação 
acumulada.(Elaina, 2011) 
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não deixaram de estar associados à procura de estatuto social, poder e riqueza. 

(Araújo, 2010, p. 22) 

A crescente globalização, ou consciencialização da mesma, em conjunto com a 

aceitação generalizada de tecnologias da informação e comunicação transformaram 

os pressupostos da era Moderna, que por si só se baseava num processo de desgaste 

da era Industrial, no processo actual em que transferimos de um “[…] sistema baseado 

na produção de bens para outro mais centrado na informação”. (Patrocínio, 2004, p. 

107)  

Segundo Toffler estamos perante a terceira vaga referente à revolução informática, 

aos sistemas de informação e ao estímulo da existência, vivências e sociabilização do 

Ser humano. A sociedade parece ter começado a sentir a necessidade de sistematizar 

a forma de comunicação de conteúdos e registro dos mesmos por forma a tomar 

decisões. A proliferação das tecnologias da informação e comunicação levou a 

alterações bruscas na sociedade, aparecendo a designada Sociedade da Informação9. 

A sua acessibilidade levou a um processo revolucionário de sociabilização, de acesso 

e troca de informação. Esta mudança estrutural relativa à sociedade moderna e 

industrial deu origem a uma nova era que comporta novos comportamentos, 

aspirações e impõem outros sistemas de relações entre o Ser humano e as 

instituições. A sociedade acaba por se tornar mais horizontal, democratizando-se e 

dando origem a novos processos de sociabilização em rede, numa constante troca de 

experiências, estímulos e até oportunidades. Desmoronou-se assim modelos de 

hierarquização social herdados da índole moderna. Surgem, neste domínio, novas 

abordagens e com elas dois conceitos aparentemente opostos, que se homogeneizam 

nesta sociedade de informação. Ora se por um lado estamos perante um processo de 

globalização, nesta lógica de rede que permite infinitas possibilidades e processos; 

novas e diferentes realidades criando novos estímulos; por outro, embatemo-nos com 

uma nova problemática – O culto da Individualização10. A especificidade de escolha e 

                                            
9 Sociedade da informação – Termo recente que define as alterações e mutações de ordem social, 

política e económica que ocorreram devido ao processo de globalização como pressuposto e instrumento 
para as referidas mutações que se deram devido ao papel activo das tecnologias da informação e 
comunicação  
10

 “O sociólogo Danilo Martuccelli (2002,p.575-576) preconiza o termo “individuação” (“individuation”) para 
nomear esse processo social. O problema para o etnólogo é que existe uma definição não excludente, 
porém diferente, para o processo de “individuação” na teoria antropológica. Assim, para Agier (1999, p. 
31) a sociedade “fala” através do indivíduo. Isto é, o princípio de “individuação” que relaciona o individual 
com o social indicando as mediações entre a vida de cada um e um coletivo em ato. O processo de 
individualização insiste mais na singularização e no distanciamento objetivo e subjetivo das inscrições e 
das determinações sociais do indivíduo.” (Zeppetella, 2008) 
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selecção individual de informação, comportamentos e conteúdos gera um 

egocentrismo social. A interacção passa a surgir como uma procura de conhecimento, 

enraizamento e tentativa de comunicação entre o Ser humano e a realidade tanto 

física como virtual. (Araújo, 2010, p. 22-24) 

A informação e o acontecimento levam, por norma, a novos processos de relação com 

o território. Ao longo da história, devido a acontecimentos de ordem politica, 

económica, social, demográfica e tecnológica, fomos assistindo a alterações do modo 

de viver das populações. Esta sociedade da informação tem como base dois princípios 

ordenadores: o Analógico e o Digital - Digital enquanto fenómeno de virtualidade e 

Analógico enquanto manifestação da realidade vivida. Assim sendo, é na 

sobreposição destes dois conceitos e na sua interligação que nasce um novo sistema 

de relações humanas. Sabendo que o virtual se desenvolve a partir do concreto ou 

real podemos afirmar que um mundo não invalida, necessariamente, o outro. Afinal, o 

Digital baseia-se na essência comunicacional do Analógico. (Araújo, 2010, p. 23-24) 

Tudo isto é um círculo vicioso, “[…] a necessidade de informação gera mais desejo de 

informação; a de conhecimento mais conhecimento; mais estímulos, maior 

necessidade de comunicação e interacção real.” (Araújo, 2010, p. 24) Esta é uma das 

características da sociedade actual, resulta da inserção e evolução tecnológica na vida 

quotidiana do Ser humano. 

Na verdade tratou-se de uma verdadeira revolução, comparável à revolução industrial 

pela sua dimensão e impacto económico e sociológico, mas que aconteceu num 

período muito mais curto. Pela sua própria natureza, esta revolução digital, centrada 

nas tecnologias da informação e comunicação, contribui ela própria para a sua mais 

rápida disseminação. (Matos, 2004, p. 131) 

Os agentes de produção e materialização cultural, entre os quais de insere a 

arquitectura têm de dar especial atenção a esta evolução relativa aos comportamentos 

sociais à qual não é alheia a mudança de paradigma cultural. O cepticismo da 

arquitectura relativamente a este papel já levou, anteriormente, a um reforço do papel 

da engenharia, e outras ciências, na construção de espaços habitados, como foi o 

caso do período da revolução industrial. (Araújo, 2010, p. 24) 

A crescente incorporação tecnológica conduz a muitos ganhos, mas também a muitas 

perdas, a uma grande ampliação de possibilidades, mas também a algumas limitações 

de opções. Sendo totalmente desejável o crescimento exponencial da utilização de 

meios tecnológicos, porque progressista, esta questão acarreta enorme preocupação 
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pela marginalização e exclusão que comporta em relação a muitas pessoas, falando 

políticas de info e ciber inclusão mais eficientes. (Patrocínio, 2004, p. 110) 

A arquitectura pode e deve ser um agente activo de inclusão social e formação 

cultural. A inserção dos pressupostos da sociedade da informação na arquitectura 

torna-a um símbolo público de coesão e comunicabilidade social. (Araújo, 2010, p. 25) 

A democratização e globalização dos meios de comunicação social levam a uma “[…] 

indefinição entre os conceitos de local, regional, nacional e global [criando] momentos 

de total ausência de estímulos e de informação nas pessoas e nas nossas cidades.” 

(Araújo, 2010, p. 25) Esta questão parece resultar na existência de vazios existenciais 

do Ser humano devido à perda de uma herança local e familiar, parece que de algum 

modo se perdeu a sobreposição de valores entre graus de parentesco, trocas, espaço 

local relativamente circunscrito. A globalização dos media permitiu uma avalanche de 

conhecimentos a uma escala que não era a nossa, levando à procura de novos modos 

de vida baseados em princípios sociais e culturais que não se adequam à nossa 

sociedade. É ainda de referir a dualidade de vivências a que fomos sujeitos: o mundo 

real perdeu valor perante o virtual o que se traduz no aparecimento de vazios 

existenciais e, por consequência, urbanos. A informação, embora muito importante e 

necessária, devido à sua explosão descontrolada – a que a sociedade em geral não 

estava preparada para a processar - criou uma aceitação generalizada de premissas 

que não seriam reflectidas por pertencerem a uma realidade diferente da nossa. 

(Araújo, 2010, p. 25) 

O Ser, o meio11 e o espaço são, portanto, uma via onde se propagam, sucedem e 

renovam acontecimentos fundamentais na elaboração de novos conteúdos. Todo este 

processo de trocas e fluxos de informação por transdução12 que se apresenta como 

um fenómeno contínuo de interacções para a mudança que foca diferentes aspectos 

do Ser individual e colectivo (social).(Simmodon apud Araújo, 2010, p. 25) 

“[…] Operação física, biológica, mental, social, pela qual uma actividade propaga-se 

progressivamente dentro de um domínio, fundando esta propagação sobre uma 

estrutura do domínio operado localmente. No domínio do saber ele define a verdadeira 

atitude de invenção, que não é dedutiva nem indutiva, mas transdutiva, isto é, que 

corresponde a uma descoberta de dimensões segundo as quais uma problemática 

                                            
11

 O termo meio é aqui usado para referir os novos modos de vivência através do mundo virtual. 
12

 Transdução(Priberam Informática, 2013)  
: 1. Transformação de uma energia numa energia de natureza diferente. 
  2. [Biologia] Tipo particular de transferência genética realizado por meio de um bacteriófago. 



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   42 

pode ser definida, ela é a operação analógica, no que nela há de mais vigorosa.” 

(Simmondon apud Araújo, 2010, p. 26) 

Esta simbiose entre o meio e o indivíduo, entre um emissor – a informação ou 

acontecimento – e um receptor – o contexto que o faz propagar - funciona num 

sistema de fluxos e trocas, de conexões invisíveis em que o ser humano é, 

simultaneamente, o emissor e o receptor dessa informação. Esta produção intelectual 

e cultural está claramente acompanhada do conceito de tempo. (Araújo, 2010, p. 26) 

As alterações e mudanças constantes a que estamos sujeitos, a relatividade de valores 

com que nos confrontamos, a precariedade do saber, o encurtamento do espaço e a 

urgência do tempo (imposta pela temporalidade febril dos meios de comunicação 

digitais, que caracterizam a revolução tecnológica e digital) são aspectos que exigem 

que aprendamos a lidar com a contemporaneidade cuidadosa e criteriosa. Tal exige 

uma permanente reflexão sobre os modos de apropriação, de domínio e de integração/ 

inclusão das tecnologias no quotidiano, numa perspectiva de ganho de consciência nos 

limites éticos das finalidades das suas utilizações. (Patrocínio, 2004, p. 112) 

O Ser no tempo13, já referido no início deste capítulo, implica ter consciência que cada 

característica pode ter diferentes manifestações na existência humana de acordo com 

as suas ambições, desafios, possibilidades e vivências sociais que o indivíduo e 

grupos estão sujeitos.  

2.2.1.1. O CASO PORTUGUÊS 

Em Portugal o espaço público urbano, enquanto contexto físico-espaciais de 

localização das sociabilidades, estava em crise. Segundo Carlos Fortuna essa crise 

era evidente ao observar os contornos da participação social, cívica e cultural dos 

portugueses pós 1974 e, mais concretamente, através do que o autor designa por 

“ciclos de governação política das cidades”, organizados em função da vitalidade da 

sociedade civil e da capacidade de regulação estatal. (Fortuna, 2002, p. 130) 

O primeiro ciclo, descrito como o ciclo da espontaneidade da sociedade civil, ocorreu 

durante o período revolucionário (1974-76), quando as ruas, praças, cafés e restantes 

recintos públicos se transformaram em espaços de manifestações públicas e 

movimentos sociais. (Fortuna, 2002, p. 130) 

“Durante Meses multiplicaram-se as manifestações que lançaram nas ruas e nas 

praças dos principais centros urbanos do país, mas muito especialmente em Lisboa e 

                                            
13

 O Ser vive e desenvolve as características do seu tempo, as problemáticas com que se confronta, as 
respostas encontradas variam consuante a evolução das décadas. 
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no Porto, centenas de milhares de pessoas” (Mattoso, 1994, p. 211), era este o clima 

que se vivia em Portugal. A famosa revolução de Abril veio dar termo ao Estado 

Novo14. Vivia-se num panorama de perturbação politica e social, a sociedade debatia-

se com equívocos e conflitos internos que sofriam mutações constantes. A verdade é 

que se assistiu a uma transformação brusca, descoordenada, repentina, talvez até 

desordenada, da sociedade portuguesa.  

Ao longo deste processo os espaços públicos foram apropriados culturalmente e 

sujeitos a novas leituras e códigos de interpretação simbólica. “Participar era a palavra 

de ordem mais mobilizadora, que continha uma carga simbólica muito particular: a de 

estar na rua, em grupo, soltando gestos e opiniões sobre a vida pública.” (Fortuna, 

2002, p. 130) O que, até então, não aceite, uma vez que vivíamos num período 

ditatorial de raiz Salazarista. 

O poder de participação conferido aos cidadãos e as alterações sociais ocorreram de 

modo abrupto levando o nosso país a ser “[…] uma república de revolucionários entre 

1974/1975, uma república de políticos entre 1976/1982, uma república de empresários 

entre 1982/1990 e uma república de financeiros e jornalistas a partir de 

então.”(Matoso, 1994, p. 277) Passámos, quase de imediato, “[…] de uma sociedade 

de cariz rural e agrária, pré-moderna, para uma sociedade do tipo industrial.” (Branco, 

2006, p. 67)  

                                            
14

 Estado Novo - Regime político que vigorou em Portugal (1933-1974) instituído sob a direção de António 
de Oliveira Salazar, “[…]um chefe paternal, de falas mansas mas austero, eremita casado com a Nação 
mas, sem as poses bombásticas e militaristas”(Porto Editora, 2015b). É, contudo, considerado por muitos 
semelhante aos regimes instituídos por Benito Mussolini, em Itália, e por Adolf Hitler, na Alemanha, 
embora apenas em alguns aspectos.  
O estado novo, com uma ideologia com forte componente católica, foi um período marcado por uma 
aversão ao liberalismo político e pela censura prévia da imprensa, em prol da defesa da moral e dos bons 
costumes, renferindo aqui, as “[…]publicações periódicas, emissões de rádio e de televisão, e de 
fiscalização de publicações não periódicas nacionais e estrangeiras”(Porto Editora, 2015b). Esta atitude 
política condicionou fortemente a entrada de informação no país conduzindo, mais tarde, a diversos 
problemas sociais. Problemas esses que se devem também à existência de uma polícia política na época: 
a PVDE, mais tarde designada por PIDE, detentora de grande poder, reprimia a população “[…] de acordo 
com critérios de seletividade, nunca se responsabilizando por crimes de massas”.(Porto Editora, 2015b) 
Vivia-se assim perante “[..]uma economia tutelada por cartéis constituídos à sombra do Governo, 
detentores de grandes privilégios, fechada ao exterior, receosa da inovação e do desenvolvimento, que só 
[..] [admitia] a entrada de capitais estrangeiros numa fase tardia da história do regime.”(Porto Editora, 
2015b) 
Todo este panorama nacional levou o estado a sofrer“[…]diversos abalos provocados quer pelas 
tentações golpistas de forças de carácter abertamente fascista, à sua direita (Nacionais-Sindicalistas), 
quer pelas conspirações putschistas dos reviralhistas republicanos, repetidamente frustradas, quer pela 
ação das forças políticas que periodicamente se candidatam a eleições (nomeadamente em 1958, com o 
General Humberto Delgado), […] [acabando] por cair por ação de uma conspiração militar dirigida pelo 
Movimento das Forças Armadas, em 25 de abril de 1974.” (Porto Editora, 2015b) 
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Alain Touraine15 refere que enquanto na sociedade rural da década de 50, séc. XX, 

existia uma sobreposição de valores entre graus de parentesco, trocas, num espaço 

local relativamente delimitado, com o aparecimento da sociedade urbana e industrial 

essa relação entre o espaço, a família e o sistema de trocas foi em parte destruído. 

Faltaram, no fundo, os princípios culturais e cívicos para que fosse possível assimilar e 

compreender essa mutação repentina. (Branco, 2006, p. 67) 

Assim, a liberdade vivida na sociedade portuguesa, sem a consequente 

responsabilidade, favoreceu o aparecimento dos desmandos, dos desvarios, da pouca 

seriedade dos comportamentos dos indivíduos. A contribuição da própria massificação 

da política teve o seu elevado preço, havendo muito menos preparação cultural e mais 

permeabilidade à corrupção, por parte dos oportunistas. (Branco, 2006, p. 68) 

Criou-se assim um problema. O conceito de “liberdade e libertinagem”16 começou a 

confundir-se, até aos dias de hoje: 

[…] poder político e dos partidos políticos que nada fizeram durante esta vivência 

democrática para combater essa libertinagem, nem para educar civicamente as 

populações. (Branco, 2006, p. 68) 

O segundo ciclo de governação política das cidades de Carlos Fortuna, designado por 

ciclo da institucionalização da vida política, baseia-se em questões políticas formais. 

Na década de 80 existiu um período de recomposição política do Estado que 

amorteceu o impulso anterior da sociedade.(Fortuna, 2002, p. 130) O fim desta década 

expressou um forte crescimento económico e arquitectónico, a par de uma maior 

facilidade em estabelecer relações, quer económicas, sociais, como culturais, a um 

nível global isto porque em 1986 Portugal aderiu à União Europeia. A entrada na CEE, 

e o consequente aumento dos capitais dos cofres do estado, levantou uma discussão 

política que foi sendo orientada para o domínio do desenvolvimento socioeconómico e 

de infra-estruturação do país, através da elaboração de diversas obras públicas. Tudo 

isto confinou a esfera cultural a permanecer remetida a um plano secundário. (Lopes, 

2012, p. 40) 

Com o fim das guerras coloniais e o consequente regressar dos retornados a Portugal, 

a população cresceu exponencialmente, desencadeando a necessidade de criar um 

maior número de habitações para albergar toda a população. O regresso de 

emigrantes, que teriam estado durante o tempo da ditadura no estrangeiro em busca 

                                            
15

 Torraine - Sociólogo francês, nascido em 1925, que desenvolveu o seu trabalho de investigação 
no domínio da sociologia industrial, ultrapassando as conceções tradicionais que dominavam esta área de 
investigação.(Porto Editora, 2016b) 
16

 Cf Alberto Manuel Vara Branco 
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de melhores condições de vida, levou ao acréscimo de encomendas privadas mas 

também à necessidade de dar respostas rápidas e eficazes, na criação de mais 

habitações para acolher um maior número de pessoas de classes mais 

desfavorecidas. (Lopes, 2012, p. 40-41) 

Foi o período anos de incubação dos 90 e que deu o mote para transformar Portugal 

no território com que nos deparamos hoje, um “país onde a arquitectura se difunde, 

onde a mobilidade é um facto, mas que, progressivamente, está tão repleta de 

oportunidade como de burocracia”. (Furtado e Castelo, 2004, sp) 

O terceiro e último ciclo de governação de Carlos Fortuna é o ciclo da europeização. É 

nesta fase que nos encontramos. Corresponde a uma estratégia de modernização do 

país e das cidades por intermédio da cultura.  

Reduzida a preocupação com a infra-estruturação do país, o papel político do Estado e 

das autarquias ganha relevo e a cultura é potenciada nesta fase de compaginação de 

Portugal com padrões económicos, educativos e culturais europeus. A participação 

pública dos cidadãos, grupos e movimentos sociais surge condicionada e, perante os 

efeitos sensíveis da globalização da economia, da cultura e da comunicação, o espaço 

público das cidades surge pautado pelos desígnios da massificação e da estetização 

dos consumos, do mesmo modo que o planeamento urbano e mesmo numerosas 

imagens identitárias e promocionais das cidades passam a sujeitar-se à lógica do 

mercado. É a chamada colonização do espaço público urbano. (Fortuna, 2002, p. 131) 

Tornou-se evidente uma nova directriz política que vê a cultura como uma estratégia 

de renovação das economias locais urbanas (lazer, turismo, media e outras “industrias 

culturais”). Passa a existir uma noção da necessidade de integrar sectores sociais 

jovens ou menos qualificados, de envolvimento e participação cultural, assim como da 

criação de infra-estruturas, equipamentos e competências culturais novas. (Fortuna, 

2002, p. 131) 

A cidade passou a ganhar com as novas acções culturais visto, em muitos casos, 

sofrer processos de revitalização e recriação de espaços. Existe portanto uma procura 

de dinamização da cidade enquanto polo gerador de actividades e convívio. De 

alguma forma, “[…] tudo se inclina agora para uma espécie de retorno ao centro da 

cidade, embora um retorno de tonalidade diferente daquele que foi registado no 

primeiro ciclo de governação enunciado.”(Fortuna, 2002, p. 131-132) 

Portugal ficou em pé de igualdade com as práticas culturais praticadas nos restantes 

países. A cidade de hoje, orientada por lógicas de produção e consumo, às quais é 
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necessário dar respostas rápidas, conduziu á aceitação de novas posturas no campo 

da experimentação. O local passou a conviver com outras escalas territoriais, e os 

seus limites tornaram-se indefinidos, conduzindo a uma heterogeneidade do espaço 

urbano. (Lopes, 2012, p. 54) 

O problema que se coloca é o da possibilidade de ““[…] não ser líquido [que] este 

investimento seja consistente do ponto de vista social e cultural ou que produza efeitos 

directos e sustentados sobre as economias locais das cidades”” (Bianchini et al apud 

Fortuna, 2002, p. 132) atendendo à escassez de estudos sobre os impactos destas 

políticas em Portugal. É preciso ter em conta as dificuldades de instituir acções 

socialmente abrangentes de re-desenvolvimento cultural das cidades. A alteração de 

padrões de oferta e desejos do consumo, a título de exemplo, pode não ser aceite 

pelos sectores sociais mais frágeis (como famílias operárias, desempregados, idosos 

e reformados, grupos marginais ou lateralizados, incluindo grupos étnicos) cujos 

consumos permanecem baixos, devido às suas capacidades monetárias, e as suas 

formas de expressão política pública limitadas.(Fortuna, 2002, p. 132) 

A razão de fundo desta dificuldade reside na própria ontologia da cidade moderna, feita 

de fragmentações e incoerências políticas, sociais e culturais. Se é destes fragmentos 

que se pode constituir e revigorar a imagem cultural de uma qualquer cidade, não é 

menos verdade que, em tempo de globalização, de crescente competitividade intra e 

inter-cidades, a identificação de uma imagem emblemática ou de uma expressão 

identitária revelar-se-á sempre paradoxal e pode mesmo incorrer no reforço daquelas 

fragmentações e incoerências. (Fortuna, 2002, p. 132) 

Mas a questão é ainda mais complexa se admitirmos que, além da vertical “geometria 

do poder” (Massey, 1993), que reparte desigualmente direitos e capacidades – a 

cidade vista de “cima para baixo” –, as desigualdades e as diferenças sociais e 

culturais nas sociedades e nas cidades de hoje organizam-se também ao longo de um 

eixo horizontal, igualmente fracturante – a cidade vista “do centro e das margens”. 

Nesta perspectiva, é preciso considerar as situações em que sujeitos, grupos ou 

movimentos sociais se põem deliberada e assumidamente “ao lado” ou “fora” do centro, 

num acto de lateralização social consciente e resistente. “Estar na margem” significa, 

como diz Bell Hooks, ocupar “um lugar de criatividade […] a partir do qual se constrói 

um outro sentido do mundo” (Hooks, 1990,p. 153). (Fortuna, 2002, p. 133) 

As consequências, deste terceiro ciclo de governação, o ciclo da europeização, que 

podem vir a ocorrer e, em alguns casos, já são indícios reais da nossa sociedade, 
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segundo Alberto Manuel Vara Branco17(2006, p. 68-73), sistematizam-se da seguinte 

forma: 

O início de um materialismo exacerbado. O consumo desmesurado, descabido, 

descomedido de bens e riqueza leva-nos a uma lógica intrínseca na sociedade em que 

o conceito “ter” ganha relevância perdendo-se a identidade filosófica do “ser”. Há a 

noção de haver interesse na aplicação da teoria utilitarista18, no seu expoente máximo, 

caracterizada por Jeremy Bentham;  

A perda de valor do que é antigo, não se avalia o bom nem o mau, apenas se impõe 

esta lógica de oposição ao antigo. Um exemplo será um sistema de ensino 

desregulado, copiado quase sempre do estrangeiro, onde já prevalecia a sua 

alteração. É relevante referir que o papel da escola portuguesa é determinante na 

questão das desigualdades sociais, não preparando satisfatoriamente para a vivência 

cultural da sociedade civil; 

O desespero provocado pela vida social moderna, com os padrões e os meios de 

controlo tradicionais destruídos em larga medida pelo desenvolvimento moderno, vão 

contribuir para uma situação de anarquia. Os valores fúteis e desprovidos de 

conteúdos cívicos, humanitários e culturais, que mal digeridos por uma grande maioria 

de massa inculta, resultam situação da actual sociedade Portuguesa; 

Com base no difusionismo19, a cópia do que se fazia e se faz lá fora evidencia uma 

falta de identidade própria; 

                                            
17

 Alberto Manuel Vara Branco (1943) Professor Coordenador do Ensino Superior Politécnico, tem o 
doutoramento em Didática da História e Tecnologia Educativa pela Universidade de Aveiro. Tem várias 
obras publicadas na área temática da História, nomeadamente nacionalismos, e tem escrito artigos de 
opinião em diversos jornais locais e revistas. (Poto Editora, 2015c) 
18

 “[…]o utilitarismo, ou princípio da utilidade, é aquele que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo 
a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Assim, 
uma ação estará em conformidade com o princípio da utilidade, quando a tendência que ela tem para 
aumentar a felicidade for maior do que qualquer tendência que tenha a diminuí-la.”(Zanatta, 2010) 
Jeremy Bentham (1748-1832) propunha que o princípio da utilidade, prazer/dor e felicidade/tristeza, 
deveria ser norteador não só para as ações dos indivíduos como do próprio Estado, referindo que “[…]os 
interesses da comunidade como as somas dos interesses de seus diversos membros, caberia aos 
governantes e legisladores propor leis e políticas públicas no sentido de gerar o máximo de felicidade 
para todos.”(Zanatta, 2010) 
19

 O autor baseia a sua reflexão em intérpretes como o Franz Boas, Leo Frobenius e Fritz Graebner. 
A hipótese difusionista sustenta que a maior parte das inovações sociais, técnicas, mitos, entre outros, se 
propagaram pelas migrações e pelos contactos estabelecidos entre os povos. Este movimento teve a sua 
origem na Europa, mais concretamente na Alemanha e na Grã-Bretanha, influenciado, ainda que de 
modo indireto, as ideias e os trabalhos dos antropólogos norte-americanos, tais como Franz Boas e 
Kroeber. 
Os “[…] defensores desta escola antropológica tentaram captar e explicar as forças que estariam na 
origem de uma cultura, bem como as leis que regiam a sua evolução e o significado deste processo no 
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O aparecimento de um grupo razoável de novos-ricos, com uma ascensão social 

rápida, provenientes ou da classe política emergente pela enorme democratização do 

acesso à política, ou da sociedade da comunicação e informação, na maioria em 

ambas ou das novas estruturas económicas que o regime de Abril facilitara; 

Uma ascensão social recente e o acesso a uma comodidade de que as gerações 

anteriores não dispensaram fazendo eco à mobilidade intergeracional, ligada à 

acutilância de um individualismo exacerbado em detrimento de um colectivismo em 

combinação com a mobilidade intrageracional ou mobilidade de carreira20; 

A fragilidade da instituição conjugal, a partir das décadas de 80 e 90 do século XX, 

tendo em conta o desinteresse pelo casamento institucionalizado, o número acentuado 

de divórcios, as famílias monoparentais. Esta situação sofreu uma deterioração em 

Portugal pela perturbação da sociedade civil pelo enfraquecimento dos laços 

religiosos, pela sua instrumentalização, pelo aumento da laicização e pela 

degeneração generalizada dos costumes e valores morais no país; 

A elevada taxa de abandono de recém-nascidos reveladora de alguma 

disfuncionalidade na nossa sociedade; assim como as mortes de crianças praticadas 

pelos próprios pais biológicos, o abondo de idosos sem qualquer tipo de apoio, entre 

outros indicadores de comportamento que começam a fazer parte do quotidiano em 

alguns estratos da sociedade civil portuguesa; 

O abatimento de elites, cultas, prestigiantes21, não ligadas à ditadura, embora 

conotadas com a orientação ideológica de uma direita derrubada, na sua maioria e o 

consequente aparecimento de novas e frágeis classes médias, onde existe uma 

enorme disparidade cultural, um fraco nível educacional e algum desconhecimento dos 

modos de viver em sociedade; 

                                                                                                                                
desenvolvimento histórico. Ao defenderem estas ideias, os difusionistas demonstraram que os povos ditos 
primitivos tinham uma história própria, repleta de contactos e que não eram, tal como os adeptos da 
escola evolucionista defendiam, simples sobrevivências da civilização ocidental.”(Porto Editora, 2015a) 
Por outro lado, revelaram “[…]o papel importante das migrações, das trocas, das fusões, das sínteses e 
de outros fenómenos culturais que se estabelecem entre as várias sociedades humanas.” (Porto Editora, 
2015a) Contudo, subestimaram a capacidade criativa e inventiva do ser humano ao deixarem por 
esclarecer questões relativas às diversidades culturais não conseguindo “[…]explicar por que razão 
existiam diversos aspetos culturais análogos em zonas tão distantes do planeta, quando não havia 
qualquer prova de ter existido contacto entre estas culturas ao longo da História.” (Porto Editora, 2015a) 
20

 O autor, Alberto Vara Branco, baseia esta premissa no trabalho de Tim Butler e Mike Savage (1995) em 
“Social Change and the middle classes”. 
21

 Salientadas por Vilfredo Paretto (1917) em “Tratado de Sociologia Geral”. 
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Nos trinta anos de democracia, a aquisição de habilitações literárias diferenciadas 

entre as gerações, que à partida é um sinal positivo de evolução, veio a provocar uma 

perturbação na mentalidade e uma fobia ascensional nos estratos mais baixos da 

sociedade civil pois os diplomas como meios de regulamentação do acesso às 

posições sociais mostram-se ao mesmo tempo cada vez mais necessários e cada vez 

menos suficientes o que possibilita um colapso político e social eminente22; 

O despertar de regionalismos em Portugal, com autênticos ditadores em potência 

servindo-se do património e das instituições como se fossem suas coisas pessoais, 

situação que ainda hoje impera e à qual não se põe cobro, por falta de prestígio da 

autoridade central e pela falta de lideranças na nossa sociedade; 

A indisciplina generalizada que se espalha na sociedade portuguesa, que é fruto da 

inoperância cívica existente no tecido social, mesmo antes do 25 de Abril e com maior 

incidência desde então, por falta de preparação civilizacional de parceria das 

populações e devido ao desrespeito para com o próximo; 

A rápida inserção numa Europa Comunitária, sem se terem preservado as nossas 

potencialidades próprias, dos quais Portugal sempre se afastara, por razões históricas, 

assim como o consequente abandono da importância do mar, ao qual estivemos 

sempre ligados e com o qual outrora soubemos lidar, teve consequências nefastas 

bem visíveis, no presente. Temos hoje dificuldade em extrair riqueza e em proteger 

aquilo que nos pertence; 

A existência de uma sociedade de comunicação e informação, ávida de conquista de 

novos espaços económicos pelo desenvolvimento da indústria da cultura, inserindo-

nos numa globalização apressada, desmesurada e pouco estruturada. Assiste-se ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação social e entretenimento de massas que 

leva a que a esfera pública se torne, na maioria das vezes, um logro e enfraqueça23; 

A imigração de povos das Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP – e 

dos países de Leste para Portugal de modo desajustado, com incidências 

perturbadoras na cultura e comportamentos nacionais por acção das suas subculturas, 

(sem se ter qualquer espírito ou pretensão de etnocentrismo) permitindo a violação 

                                            
22

 Alberto Vara Branco apoia esta sua reflexão no trabalho de Dominique Merllié e Jean Prévot (1991), “La 
mobilité social”. 
23

 O autor refere “The structural transformation of the public sphere” de Jüngen Habermas (1989) para 
defender esta premissa. 
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dos direitos humanos daqueles que imigram, por parte dos oportunistas económicos, 

através de uma exclusão diferencial. As políticas de imigração não são capazes de 

oferecer espaços em que o exercício de cidadania possa permear todo o espaço 

social, investindo-o de uma pluralidade de interesses e de relações de solidariedade, 

provocando a continuidade do processo de suburbanização nas nossas duas grandes 

cidades; 

O "brain drain”24, isto é, o fenómeno de emigração de uma mão-de-obra nacional 

qualificada com incidência em licenciados desempregados e que não vê perspectivas 

de melhoria. Estamos nos princípios do século XXI e já se assiste à atrofia da 

liberdade de expressão. Contudo, através de comentaristas políticos, são 

referenciadas algumas questões, nomeadamente as reformas sociais da sociedade 

civil em oposição às reformas escandalosas para alguns, a habitação decadente em 

especial nas zonas urbanas, a saúde mal gerida e o ensino desregulado, copiado 

quase sempre do estrangeiro, como antes referi. 

Internacionalmente o ambiente político também se alterou profundamente. Posso 

referir a queda do império soviético e dos seus seguidores, tratando-se do fim do 

Segundo Mundo, e a elevação da supremacia norte- americana no seu papel 

internacional de primeira e única potência; o incremento dos nacionalismos, pois as 

lealdades nacionalistas nem sempre condizem com as fronteiras físicas que marcam 

os territórios dos estados no mundo, e ainda o fundamentalismo religioso, 

nomeadamente o islâmico;25  

                                            
24

 “Brain Drain” é um extrangeirismo utilizado para referir a perda de capital/recursos humanos com níveis 
de formação elevados. O conceito aplica-se então para definir a saída de profissionais com níveis de 
formação superior por razões económicas, quando a remuneração no país de destino é muito superior à 
recebida no país de origem e/ou por as condições de trabalho serem melhores.(Sousa, 2014) 
Um dos casos mais famosos de brain drain foi a emigração de Albert Einstein para os Estados Unidos, a 
fim de escapar da perseguição dos nazistas contra os judeus na Alemanha a partir de 1933. O Brasil 
também sofreu um brain drain durante os anos da ditadura militar, mas as razões políticas, com a 
abertura democrática do final dos anos 70, cede lugar à emigração por razões econômicas, provocada 
pela crise econômica dos anos 80. 
25

 Se olharmos com mais atenção para o caso americano: O Iraque, o Afeganistão, a Libéria, a Serra 
Leoa, a Venezuela, o Médio Oriente são os exemplos típicos, mais recentes, de intromissão norte-
americana. A ambição de fazer “[…]criar estados democráticos, ao modo europeu, em regiões como 
África, não tendo em consideração o totemismo inerente às tribos cujas raízes históricas são assentes em 
tribos e etnias[…], e nos países de base islâmica, cujas raízes históricas estão assentes em clãs e em 
seitas religiosas (sunitas, xiitas, carigistas e outras), tem sido, a meu ver, um tremendo erro histórico[…]. 
A Europa não pode fugir às suas obrigações, às suas culpas e aos seus erros, quando alinha ao lado dos 
Estados Unidos da América na aplicação forçada dessas políticas.” (Branco, 2006, p.72) Conhecemos o 
peso que as questões sociológicas têm nos processos de estruturação social, nós acabamos por ser um 
exemplo disso.  
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Desde o 25 de Abril de 1974 que se assiste a uma crise ideológica profunda em 

Portugal por culpa porém dos partidos políticos e do poder instituído que não 

souberam preparar civicamente as populações, toda esta situação provocou uma 

profunda crise de cariz político, social, cultural e económico em Portugal; 

A falta do exercício de cidadania demonstra deficiências alarmantes e graves e não 

existindo solução consistente e relativamente rápida, poderá ocasionar situações com 

as quais se perspectiva; 

O caos económico que se tem verificado de modo continuado a partir de finais do 

século XX, com uma retoma que custa a assumir-se tendo em conta as economias 

dos Estados do sul da Europa; embora saibamos que as oscilações do petróleo e a 

perturbação política internacional, provocadas na grande percentagem dos casos pela 

imposição americana, contribuam ainda mais para a estagnação económica, com 

gravosos reflexos sociais; 

O arrastar de situações perigosas do ponto de vista social, económico e jurídico, 

com o desemprego estrutural a aumentar cada vez mais, sem a adequada resposta 

política desejada através de manobras dilatórias e desconexas no tempo; 

O desmoronamento do aparelho judicial no país; 

O clientelismo político fora do qual é impossível arranjar colocações, ascender e/ou 

perspectivar um futuro risonho. As mordomias que a política concede aos 

proprietários dos lugares importantes, situação a que, nem durante a vigência do 

Estado Novo, ditatorial, se assistiu. Trata-se de uma espécie de construção 

oligárquica assente no monopólio dos partidos políticos, que são os novos senhores 

da vida política e pública; 

O alargamento do fosso social entre os mais ricos e os mais pobres ameaçando a 

existência de toda a classe média; 

O desfasamento existente entre as remunerações dos trabalhadores portugueses, 

oscilação entre aqueles que se encontram entre os mais mal pagos da Europa e os 

mais bem pagos; 

Estas situações obrigam a uma transformação imperativa, consciente e socialmente 

aceite. Talcott Parsons (1966) refere que a ordem e a harmonia das sociedades 
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humanas são importantes pois, é nela que se vê a continuidade e no consenso as 

características mais evidentes das sociedades. Se não encontrarmos rapidamente um 

novo modo de lidarmos connosco os danos infligidos à nossa História vão ter custos 

elevados. Para Maurice Halbwachs (1925) a memória colectiva vai buscar os 

dividendos e o tempo próximo vai mostrar o que se expõe; 

É imprescindível uma simbiose consciente entre a governação e a sociedade civil para 

que esta compreenda a dimensão da crise social e cultural da nação portuguesa e 

para que o poder instituído consiga harmonizar a situação política e social e cultural. 

Todas as questões acima referidas, que Alberto Manuel Vara Branco mencionou, 

são indicadores do estado social, político, económico e cultural da nossa sociedade. 

As problemáticas com que a sociedade se confronta, na actualidade, têm como base 

problemas estruturais resultantes de uma evolução repentina, desmesurada e não 

totalmente planeada. Se olhar a cidade é olhar para quem a vive, então muitas destas 

premissas são passíveis de observar no decorrer do espaço público que habitamos – 

as nossas cidades. 
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3.  A CIDADE
26

 E OS SEUS LUGARES 

O equilíbrio entre a cidade, território colectivo, e a individualidade de cada cidadão é, 

segundo Manuel Graça Dias no Manual das Cidades (Dias, 2016), a definição de 

Urbanidade27. Tim Sieber, em Ruas da Cidade e Sociabilidade Pública: Um Olhar a 

partir de Lisboa, explica a sociabilidade28 como, sendo um estilo de vida rico e intenso 

na qual os participantes investem parte das suas vidas privadas, acentuando assim a 

heterogeneidade social sempre presente nos espaços públicos do Sul da Europa. 

(Neves, 2013, p. 3) 

Cidade vivida, cidade sentida, cidade em processo…Trata-se de uma interrogação que 

diz respeito aos citadinos e à sua experiência das cidades. A cidade já não é 

considerada “uma coisa” que eu possa ver nem “um objecto” que eu possa apreender 

como totalidade. Ela transforma-se num todo descomposto, um holograma perceptível, 

“apreensível” e vivido em situação. Desse ponto de vista, descrever a cidade a partir de 

situações etnográficas (ou seja, do interior, pelo antropólogo que se encontra, ele 

próprio, presente e implicado) enquadra-se no mesmo tipo de atitude que consiste em 

dizer qualquer coisa da “sociedade” que eu nunca vejo: esta, de acordo com Jean 

Bazin, “não é uma coisa que eu possa observar. Por muito afastada ou pequena que 

ela seja, o ponto de vista de Sirius já não me é acessível. Eu apenas observo 

situações. “ (Agier, 2011, p. 38) 

Para entendermos a cidade de hoje é necessário saber que esta nem sempre foi o 

território colectivo e heterogéneo que conhecemos. A pólis grega, por exemplo, 

segundo Massimo Cacciari em A Cidade (2009), era o lugar onde uma população 

específica no que toca às suas tradições e costumes, uma determinada estirpe e/ou 

gente (gens /génos), tinha as suas raízes, a sua sede, o seu local de residência, onde 

tem o seu próprio éthos. Indica portanto, o lugar onde determinado povo, com a 

mesma cultura, tradição e passado, habita. Já o termo Romano civitas se desprende 

da herança cultural e aponta para o termo civis, um conjunto de pessoas de diferentes 
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 “Procurar uma definição para a cidade é de todo impossível, já que essa advém de sentido segundo o 
qual se quer abordar o conceito de cidade: como objecto arquitectónico ou urbanístico; enquanto tecido 
vivo e orgânico; como estrutura tecnológica mutante ou evolucionista; como património histórico ou 
simbólico; como espaço virtual; etc… São infindáveis as possíveis abordagens ao tema cidade, assim 
como as respectivas definições que daí derivam..”(Gama, 2010, p. 58) 
“Coisa humana por excelência”, a cidade é a “forma mais complexa e sofisticada da civilização” segundo 
Lévi-Strauss, e também o lugar de uma individualização extrema e de um esbatimento dos limites sociais, 
atingindo um inapreensível caos. (Agier, 2011, p. 36-37) 
27 

Urbanidade (latim urbanitas, -atis)(Priberam Informática, 2013)  
s. f. 1. Qualidade do que é urbano. ≠ ruralidade 
2. Vida de cidade. 
3. [Figurado]  Cumprimento das regras de boa educação e de respeito no relacionamento entre cidadãos. 
= AFABILIDADE, CIVILIDADE, CORTESIA ≠ DESCORTESIA, INDELICADEZA. 
28

 Sociabilidade (Priberam Informática, 2013) 
s. f. 1. Qualidade do que é sociável. 
2. Modos de quem vive em sociedade. 
3. Tendência para viver em sociedade. 
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proveniências, religiões e/ou culturas que habitam numa mesma cidade respeitando as 

suas diferenças e individualidades, tendo como base a mesma lei. Neste caso o 

passado perde importância, a cidade romana, ao contrário da grega, bem definida e 

delimitada, presa ao passado étnico, projecta-se no futuro, cresce e desenvolve-se em 

função dos seus cidadãos, independentemente da sua herança cultural.(Neves, 2013, 

p. 3-4) 

A cidade europeia até ao período barroco assentou e desenvolveu-se tendo como 

base a civitas romana. Esta lógica de cidade29 foi alvo de destruição em nome de uma 

nova cidade mercantil e industrial, onde o espaço público como lugar de partilha 

comunitária foi posto em segundo plano, dando ênfase aos espaços de produção, de 

trocas e de mercado. Surge então a metrópole que leva ao aparecimento dos centros 

históricos enquanto espaços individualizados, lugares museu onde as memórias se 

perdem. (Neves, 2013, p. 5) 

Michel Freitag, no seu livro Arquitectura e Sociedade (2004) descreve a cidade como 

sendo um espaço indefinido e uniforme começando a utilizar o termo aglomeração 

para definir o novo modo de viver as cidades. Uma lógica de habitar baseadas no 

tráfego e nos transportes, nas actividades e ocupações, aglomerando-se em torno de 

centros históricos, o que acentua a sua museificação e asfixia. No fundo, uma perda 

da antiga lógica de unidade, conjunto e integração. (Neves, 2013, p. 5) 

A unidade que devia construir uma determinada cidade, transforma-se num 

aglomerado de zonas desagregadas, onde os diferentes elementos da população vão 

sendo separados, tornando as necessidades incompatíveis, assim como relevam-se as 

atitudes hostis para com uma urbanidade que lhes não dá conforto e segurança 

(Chaves, 2010, p. 42) 

Estas aglomerações são fortemente caracterizadas pela rapidez da sua evolução, 

o que impede a conservação de memórias. “Desaparece assim a relação com a 

pólis grega, a cidade pós-metrópole tornou-se uma sucessão, uma interposição de 

processos (como uma máquina) nos seus eixos económicos, políticos e 

sociais.”(Neves, 2013 p. 5). Passamos a ter centros directivos e simbólicos por um 

lado e periferias populares e subúrbios, por outro.  

[…] geram territórios sem referências identitárias com profundos défices na regulação 

de redes de serviços e articulações estratégicas entre o centro e os dormitórios na 
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 Cidade pluridisciplinar onde os seus povos e culturas se submetiam a uma mesma lei. 
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periferia. Estes novos traçados urbanos carecem de referências, de reconhecimento 

identitário até mesmo identificação simbólica. (Lebre, 2010, p. 80) 

Desaparecem assim os lugares enquanto ponto de encontro e de sociabilidade, devido 

às novas tendência características da pós-metrópole, em proveito dos lugares de 

passagem. Com a cidade pós-metrópole e as consequentes alterações do espaço, 

referindo aqui questões de produção e de circulação, a par do que tem vindo a ser 

defendido, a cidade, lugar e/ou espaço, tenderam a dissolver-se. As relações entre o 

homem e os espaços reduziram-se, baseando-se em dois princípios: por um lado o 

afastamento, que leva o homem a recolher-se no seu espaço privado; e, por outro, a 

aproximação, por razões de economia e utilidade. “Somos assim feitos [enquanto 

sociedade] reféns da cidade pós-metrópole, dominadora e incontrolável, que no seu 

crescimento absorveu todo o espaço que a envolve.”(Neves, 2013, p. 7) 

E no seu crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem natural até ao 

próprio homem que a cria. […] é uma espécie de monstro que o homem gerou para seu 

serviço e utilidade mas que, por dominante que passou a ser, o domina agora nas suas 

garras.  

E cresce, cresce sempre, porque para a cidade parar é morrer. E porque cresce em 

ritmo quase louco, não é mais possível impor um sistema de relações coerente entre os 

seus espaços organizados e ela constitui assim mais uma soma de espaços do que um 

todo estruturado.(Távora, 2006, p. 35) 

O território pós-metropolitano é visto como anti espacial no entanto, o deslocamento 

na cidade, no território habitado, tornou-se complicado, defrontamo-nos com questões 

de trânsito, a título de exemplo, que se por um lado nos impedem de circular, por 

outro, demonstram o “[…]desejo de movimento, de tempo, contrastando com pós-

metrópole. Outra das características deste território, destas aglomerações, é o recuo 

da sociedade aos espaços fechados e privados.”(Neves, 2013, p. 8) É de salientar não 

só à habitação mas também o próprio bairro residencial, ou até mesmo um centro 

comercial. Se esta tendência revela, por um lado, a necessidade de comunidade, 

revela também, por outro, a procura de privacidade. Habitamos em territórios, 

aglomerações de funções regidas por lógicas especulativas, onde “[…]as fronteiras 

entre uma e outra cidade são meramente administrativas, sem sentido geográfico ou 

simbólico.”(Neves, 2013, p. 8) Este território é, no fundo, “[…]uma geografia de 

funções e ligações não espaciais, cujo limite é o da rede de comunicações” (Neves, 

2013, p. 8), a tal lógica de redes referida anteriormente.  
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[…]E de repente sem qualquer aviso prévio ou prenúncio, a cidade desapareceu. 

Desvaneceu-se. 

Pelo menos como até agora a conhecíamos. 

Foram sugadas, consumidas, deslocalizadas. Pelas suas periferias. 

Por vezes os meios justificam o fim. Como neste caso. E os meios são as 

acessibilidades. A possibilidade de deslocações. Mais céleres, rápidas, curtas.  

[…]Essa mobilidade que veio acentuar a diversificação cultural nas grandes 

metrópoles, e ao mesmo tempo homogeneizá-las. Pela descaracterização. 

[…]O sentido de um centro como núcleo agregador e gerador, esvaiu-se. Estamos 

agora perante a alucinação de uma única imagem para todas as periferias de todo o 

mundo.  

[…]Uma imagem única. Para todas as periferias de todo o mundo. Porque todas as 

periferias se assemelham. Nas suas poucas ou nenhumas virtudes, sobretudo nos 

defeitos. Imensos. Enormes. Pelas dissonâncias, pelas assimetrias. (Antunes, 2010, p 

.5) 

A cidade é mais do que a sua morfologia, é o resultado de um processo de mudança 

constante e progressivo. Não uma mutação abrupta ou repentina, é algo que se vai 

sucedendo gradualmente, ao longo dos anos. No fundo como qualquer processo 

evolutivo, “ […] a cidade é um modo de vida que se desenrola através de uma 

permanência relativamente grande e densa de indivíduos socialmente heterogéneos.” 

(Carvalho, 1995, p. 38) 

“Para compreender antropologicamente a cidade é preciso esquecer a cidade. […] 

conhecer a cidade a partir dos citadinos e da sua experiência cotidiana, de lugares de 

vida e situações concretas [...] criando aquilo que o autor chama de cidade bis” 30. 

(Agier, 2011, p. 19) 

A evolução, a mudança, é visível nas ruas, nos espaços públicos e privados, nos 

fragmentos históricos que mantêm a sua imponência mas também na maneira como a 

sociedade vive cada espaço, no modo como foi adaptado aos seus tempos e ritmos. 

[…] Em vez de perguntarmos “o que é a cidade?” devemos perguntar “o que faz a 

cidade?”. Já não é a cidade como essência […] mas a cidade como “processo humano 

e vivo cuja complexidade é a própria matéria para a observação e interpretação”.(Agier, 

2011, p. 20-21) 
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 “[…] uma montagem de sequências da vida urbana retiradas de uma ínfima parte do curso real do 
mundo. O conjunto dessas informações representa uma espécie de cidade bis, como resultado dos 
procedimentos de coleta e arranjo dos dados urbanos” (Agier, 2011, p.59) 
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A cidade, e por inerência a arquitectura, é também feita […]dessas histórias 

incompletas, que o facto de coexistirem num mesmo ponto geográfico não é suficiente 

tantas vezes para lhes garantir a sua existência de modo fluido e unitário.(Rocha, 2010, 

p. 90)  

A arquitectura, enquanto arte da concepção da presença física construída da 

humanidade sobre o território, e o espaço distanciaram-se do Ser por se revelarem 

inertes e donos de uma evolução inconsequente. Ora, a arquitectura tem que 

responder ao reforço da identidade global da sociedade e do território não esquecendo 

a individualidade do Ser, com a sua necessidade constante de novos estímulos e 

acontecimentos que complementam a identidade do seu ente.(Araújo, 2010, p. 28) 

Existe portanto a necessidade de implementar novas estruturas, mais dinâmicas, 

devido à emergente necessidade de qualificar tecidos urbanos desqualificados.  

A introdução do computador no quotidiano da nossa sociedade, computador nas suas 

mais diversas competências, produziu alterações claras no modo de habitar das 

sociedades. A noção de distância encurtou-se conduzindo a uma nova relação espaço-

tempo, o ciberespaço surge em detrimento do espaço físico o que demonstra a 

versatilidade que esta ferramenta de trabalho, e também de convívio[…] trouxeram 

para a sociedade – o modo de viver e conviver - e para a arquitectura – o modo de 

habitar. (Carvalho, 2010, p. 36)  

[…] Pense-se, a título de exemplo, nos efeitos que comporta o tele-trabalho ao nível da 

habitação e os da tele-actividade ao nível do ciclo produção – comércio – 

distribuição.(Furtado apu Araújo, 2010 p. 29)  

A sociedade actual devido às consequências da globalização e à multiculturalidade 

dos territórios tornou-se a sociedade da incerteza – a imagem e a rapidez da sua 

propagação aparenta criar uma perda de significado das coisas – com uma memória 

constantemente invadida de novos acontecimentos. (Araújo, 2010, p. 28) No entanto, 

vai-se organizando e conectando em sistemas de fluxos invisíveis, numa lógica de 

rede, com uma velocidade infinita, aproximando territórios em várias partes do mundo.  

O território e a sociedade são objectos base da arquitectura, são eles que reflectem os 

valores sociais no tempo e no espaço, são, no fundo, uma espécie de plataforma 

existencial e vivencial de um estado actual. A questão é que o território é cada vez 

mais visto como global: os limites físicos de um local específico, como aldeia, cidade 

ou país, através da sede de informação e de conhecimento, ganham novos contornos, 

construindo uma nova paisagem cultural que deixa de ser definida apenas pelos 

limites e condições geográficas de um determinado território. (Araújo, 2010, p. 31) 



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   58 

[…] marcada por novas formas e dinâmicas urbano-territoriais, a cidade tende a definir-

se como difusa- modelo de organização territorial baseado numa troca de redes e 

fluxos que dissolve a distinção natural-urbano, local-global, privado-público, físico-

virtual.” (Furtado apu Araújo, 2010 p. 31)  

Estes movimentos de descentralização, de direcção externa à cidade e ao seu centro, 

dão origem a um processo de perda de identidade em determinadas partes desse 

território, criando o aparecimento de lugares vazios de vivências, de actividades, como 

expressão de verdadeiros lugares de abandono, desagregados da vida urbana e da 

própria cidade. Cidade essa que, na actualidade, já não é fonte de lugares que a 

identifiquem pois os lugares já não podem resumir o seu poder de influência e 

comunicação apenas ao contexto próximo mas sim estender o seu papel infra-

estrutural face à sociedade e ao mundo. Não esqueçamos que o lugar hoje, com a 

sociedade da informação, se tornou o mundo. (Araújo, 2010, p. 31) Os limites são 

mais difusos muito porque o ciberespaço trouxe consigo uma nova relação espaço-

tempo que nos conecta com todo o mudo sem sairmos, necessariamente, do nosso 

espaço privado.  

3.1. O VALOR DE UM LUGAR 

A construção de um lugar exprime o valor mais primário da disciplina de Arquitectura, 

numa lógica do essencial e do concreto, da complexidade de gerir diferentes 

atmosferas e experiências, de um modo responsável e consciente, o que incentiva o 

desenvolvimento futuro da cidade e de quem a habita.  

Michel Freitag em Arquitectura e Sociedade,” “[…] refere que a arquitectura começa 

por produzir um lugar, um espaço apropriado pelo homem, espaço privilegiado de 

relações sociais. “É nesse espaço que a sociedade se torna visível para si própria.”” 

(Freitag apud Neves, 2013, p. 7)  

Um lugar é, por si só, um espaço social, cultural, histórico e identitário31, sendo assim 

muitas as variáveis que compõem a sua definição, o que o torna, na realidade, numa 

produção de uma identidade. A arquitectura, enquanto espaço físico ou matéria ficará 

sempre aquém desta produção.  

O lugar […] é, precisamente, um lugar: o que ocupam os indígenas que aí vivem, que 

aí trabalham, que o defendem, marcam os seus pontos fortes, vigiam as suas 
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 Definição de acordo com os trabalhos de Marc Augé para o lugar antropológico. 
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fronteiras, mas nele detectam também o traço das potências ctónicas ou celestes, dos 

antepassados ou dos espíritos. (Augé, 2012, p. 41) 

Assim sendo, e a par do que tem sido defendido no decorrer do recente trabalho, o 

espaço exprime a identidade da sociedade, no seu sentido simbólico e nas suas 

práticas de permanência e transitoriedade, tornando assim o objecto da arquitectura a 

própria sociedade. Marc Augé define estes espaços humanizados, organizados e 

sociais enquanto “Lugares Antropológicos” precisamente por serem identitários, fazem 

parte da construção da identidade individual e colectiva32, relacionais, na medida em 

que os elementos que o ocupam se distribuem em coexistência, e históricos, por as 

relações que neles se existem desenrolam-se e caracterizam-se num determinado 

tempo. Há um enraizamento profundo num determinado espaço que, por seu lado, 

reflecte uma dada organização social, política e religiosa. A identidade colectiva 

manifesta-se no espaço: “ […] as origens do grupo são com frequência diversas, mas 

é a identidade do lugar que o funda, o reúne e o une” (Augé, 2012, p. 43). De certo 

modo, o lugar une as diversas identidades individuais criando uma identidade 

colectiva. (Neves, 2013, p. 7) 

3.1.1. LUGARES SEM EXPRESSÃO: A CIDADE CONTEMPORÂNEA DE 

MARC AUGÉ E DE MANUEL CASTELLS (NÃO–LUGAR VS 

ESPAÇO DE FLUXOS)33 

Teresa Sá, em Cidade Contemporânea e os não Lugares, desenvolve este tema 

comparando as visões dos dois autores. O “não-lugar” surge numa sociedade 

globalizada e é o resultado da mobilidade dos indivíduos, dos objectos e das 

ideias.”(Sá, 2012, p.5) Estes espaços são representativos das transformações que 

ocorrem na sociedade moderna e que se vão materializando no território. Para o autor 

Marc Augé, a definição de não-lugar é clara: define-o como sendo um espaço que 

facilita a circulação, o consumo e a comunicação. São espaços que nos permitem 

fazer mais coisas em menos tempo, como é o caso das auto-estradas, dos 

hipermercados, dos centros comerciais, das caixas multibanco, etc. (Sá, 2012, p.5) 

O não-lugar é perceptível a partir da experiencia da passagem, do tráfego ou da 

deambulação urbana, e é caracterizado pelos excessos da “sobremodernidade”: a 
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 Os lugares próximos dos citadinos são aqueles com os quais ele se identifica o mais espontaneamente 
possível, são espaços de sobreposição quase perfeita entre um quadro físico e um sentimento de 
pertencimento a uma colectividade, por menos que ela seja e da qual retira a sua primeira forma de 
identidade entre outras mais afastadas. (Agier, 2011, p. 103) 
33

 Subcapitulo têm como base o documento” A cidade contemporânea e os “não-lugares”” de Teresa Sá 
(2012) 
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contratação dos espaços do espaço em escala planetária, graças ao desenvolvimento 

dos meios de transporte e de comunicação, a retracção do tempo e da história pela 

omnipresença das informações mediáticas e a predominância do individuo como 

modelo de acção e de comunicação. […] Nos não-lugares urbanos, as práticas 

citadinas são essencialmente individuais tanto em sua acção como em seu alcance 

imediato. O fim da cidade, que, de acordo com Françoise Choay seria o 

desaparecimento da escala intermediária, ou local, seria, por conseguinte, também o 

fim do sujeito, na acepção de um actor que tenha perdido qualquer possibilidade de 

agir sobre o futuro social do mundo que o cerca mas que lhe foge, lhe escapa e pelo 

qual, cada vez mais, ele apenas passa. Cada um passeia, corre, senta-se no chão ou 

fala sozinho na indiferença de todos os que com ele se cruzam. (Agier, 2011, p. 112-

113) 

Este tema é abordado pela primeira vez em 1992 quando Marc Augé escreve Non-

lieux, e posteriormente, em quase todos os seus livros, volta a referir-se a esta noção 

de leitura do espaço. Existe no fundo, ao longo do seu trabalho, uma procura por 

captar e entender a importância destes novos espaços na cidade contemporânea. De 

saber até que ponto, os “não-lugares” podem provocar uma perda da sociedade, como 

a conhecemos, prevalecendo apenas o indivíduo solitário. (Sá, 2012, p. 7) Não 

esqueçamos que os não-lugares são mais constrangedores do que libertadores devido 

à racionalidade subjacente da sua organização, à excessiva codificação do espaço, ao 

poder da imagens e do espectáculo. São espaços que cumprem um objectivo único: 

chegar a um local, comprar um objecto; são espaços de circulação e movimento, de 

passagem. (Sá, 2012, p. 6) 

Como se faz a costura entre os espaços, os trajectos? Pode-se localizar a relação (ou 

a falta de relação) entre a familiaridade dos nossos lugares e a estranheza dos 

espaços de ninguém? Haverá interface entre lugares e não lugares? Como passamos 

de uns para os outros e como, de acordo com as situações cotidianas, um não lugar se 

transforma num lugar? (Agier, 2011, p. 113)  

O desenvolvimento tecnológico permitiu alterar a noção das distâncias através da 

utilização dos meios de transporte, como o avião, o metropolitano e o/ou o automóvel 

e as Novas Tecnologias da Informação (NTI) criaram uma nova forma de vivência, 

permitindo coabitar cada vez mais num espaço virtual, sem sairmos do lugar que 

ocupamos, percorre-lo através de apenas alguns sentidos – visão e audição. (Sá, 

2012, p. 5) Deste modo somos confrontados com uma pluralidade de mundos onde, 

cada vez mais, se manifesta o fenómeno da individualização, existe uma maior 

liberdade de escolhas e a tolerância começa a parecer ser a palavra de ordem “[…]o 

citadino desenvolve um ponto de vista relativista e tem um sentido da tolerância e das 

diferenças.” (Martuccelli apud Sá, 2012, p. 5) 
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O “não-lugar” corresponde assim a um espaço construído que visa determinados fins e 

a um espaço vivido através das necessidades sociais que lá decorrem. E é 

exactamente essa relação entre tipo de espaço/tipo de interacção que o torna num 

espaço de solidão, associado à ideia de “contratualidade solitária”. O “não-lugar” 

permite “ […] uma grande circulação de pessoas, coisas e imagens num único espaço, 

transformando o mundo num espectáculo com o qual mantemos relações a partir de 

imagens e de sons que nos informam sobre como devemos agir.”(Sá, 2012, p. 6) 

Mas, na medida em que o não-lugar é o negativo do lugar, torna-se de facto necessário 

admitir que o desenvolvimento dos espaços da circulação, da comunicação e do 

consumo é um traço empírico pertinente da nossa contemporaneidade, que esses 

espaços são menos simbólicos do que codificados, assegurando neles toda uma 

sinalética e todo um conjunto de mensagens específicas (através de ecrãs, de vozes 

sintéticas) a circulação dos transeuntes e dos passageiros. (Augé, 2007, p. 115) 

A título de exemplo, quando se percorre num hipermercado é constante a presença de 

folhetos, cartazes e autofalantes que referem os produtos que estão em promoção. É 

possível, em simultâneo, utilizar o telemóvel para tratar de qualquer assunto de 

trabalho ou pessoal, tornando então constante a interacção com os outros e dos 

outros com o indivíduo. Ficamos perante uma premissa aparentemente contraditória 

mas bastante real: ficamos isolados mas, ao mesmo tempo, em contacto com o 

mundo. “Os “não-lugares” transformam-nos em espectadores de um lugar 

profundamente codificado do qual ninguém faz verdadeiramente parte.”(Sá, 2012, p. 5)  

A mobilidade que a cidade nos permite e que nos faz vivenciar diversas situações 

tornando-nos mais complacentes face aos outros é, na realidade, “ […]uma mobilidade 

em que interagimos sem o espaço físico e sem o outro físico”(Sá, 2012, p. 6). 

Imaginemos uma sala em que estamos todos com um computador ou um telemóvel, 

todos a usa-lo em simultâneo. Existe uma partilha do espaço físico que estando cheio, 

seria o mesmo que estar vazio por não existir interacção dentro dele ou com o próprio, 

só com o seu exterior.(Sá, 2012, p. 6) Na minha interpretação esta é a ideia base por 

detrás da noção de “não-lugar” de Marc Augé. 

O grau de sociabilidade é muito variável nos não lugares assim percebidos nas 

situações de passagem, tanto mais impessoais, com efeito, quanto mais são feitos para 

a passagem, como as estações, os aeroportos ou as rodoviárias, símbolos materiais 

das multidões solidárias. Atravessamos então, os lugares dos outos ou os lugares de 

ninguém? (Agier, 2011, p. 115) 
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Se por um lado a ideia até agora defendida é bastante clara, por outro, é o próprio 

autor, Marc Augé, que refere a possibilidade de um “não-lugar” não ser marcado pela 

“individualidade solitária”, chamando à atenção, por exemplo, para o caso dos 

passageiros de um aeroporto e dos trabalhadores que lá laboram para os quais, o 

aeroporto deixa de ser um lugar de passagem para ser um lugar antropológico, 

partindo do principio que criam relações com os colegas de trabalho produzindo novas 

memórias. Assim sendo, para além da influência que o espaço tem no processo de 

interacção, sejam eles mais constrangedores ou libertadores, são as pessoas, em 

última instância, que determinam a experiência urbana. 

Manuel Castells, por sua vez, procura analisar esta nova lógica espacial sobre a qual 

Augé se debruçou, relativa à interacção entre a tecnologia, a sociedade e o espaço 

físico, dando-lhe o nome de “espaço de fluxos”. O “espaço de fluxos” é um espaço de 

capital, de informação, de tecnologia, de interacção organizacional, de imagens, sons 

e símbolos (Castells, 2002, p. 535), sendo, por isso mesmo, o oposto de uma 

organização espacial historicamente enraizada, a que Manuel Castells chamou de 

“espaço dos lugares”. (Sá, 2012, p. 7-8) 

Refere ainda que estes espaços não são necessariamente a única lógica espacial das 

nossas sociedades mas sim, a lógica espacial predominante, tendo como base os 

“[…]interesses dominantes, que são representados por um grupo social, uma elite 

empresarial tecnocrática34 e financeira que tem exigências espaciais específicas.”(Sá, 

2012, p.8) Assim, o espaço local passa a ter como função principal permitir o acesso 

aos fluxos, numa lógica de rede, que vai estruturar a forma da cidade, do mesmo 

modo que os caminhos-de-ferro definiram as regiões económicas na economia 

industrial.(Castells, 2002, p. 536) Esta lógica de crescimento que parte do “[…] 

funcionamento da economia em rede vai modificar a paisagem urbana através da 

construção de grandes edifícios em espaços que permitam satisfazer as necessidades 

de comunicação de todos os elementos integrados na rede.”(Sá, 2012, p. 7)  

Manuel Castells, partindo da importância dessas exigências espaciais, demonstra a 

relação entre estas e “[…]uma apropriação e controle do espaço em que a elite se 

instala, constituindo comunidades simbólica e espacialmente segregadas.”(Sá, 2012, 

p. 8) 

                                            
34

 A tecnocracia é um sistema político e social baseado na predominância dos técnicos no processo 
socioeconómico (Porto Editora, 2016a)  
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A menos que, deliberadamente, se construam pontes culturais e físicas entre estas 

duas formas de espaço, poderemos estar a caminhar na direcção a uma vida em 

universos paralelos, cujos tempos não conseguem encontrar-se porque são 

trabalhados em diferentes dimensões de um hiperespaço social. (Castells, 2002, p. 

555) 

“A nova forma de organização da economia global necessita de uma nova elite 

dirigente, que também ela é nómada e desenraizada, e que Manuel Castells denomina 

como a nova “elite política-empresarial-tecnocrática”.”(Sá, 2012, p. 7) A nova elite cria 

um estilo de vida que é semelhante em todo o mundo, a par das semelhanças entre os 

espaços por ela habitados, sejam eles hotéis internacionais, salas VIP de aeroportos, 

restaurantes, condomínios fechados, entre outros. Estas semelhanças, pelo tipo de 

circuito ser o mesmo, tornam-se visíveis também em pequenos actos do dia-a-dia, 

como é o caso da moda das dietas, do jogging, do uso do computador portátil em 

viagens, do modo de se vestir, e por aí fora. Todos estes pequenos aspectos são 

vistos como símbolos de uma cultura internacional, sem ligação a qualquer sociedade 

específica, criando uma espécie de espaço internacional localizado no centro das 

grandes cidades, um espaço segregado (pelo preço e condições de segurança), 

homogéneo e sem raízes culturais. (Sá, 2012, p. 7) 

Richard Sennett referiu dois grupos, os emigrantes e a nova elite da globalização, ao 

analisar a questão da identidade, partindo das relações dos indivíduos com o espaço e 

o trabalho. Esta nova elite da cidade global investe, controla e gere imóveis como 

restaurantes, discotecas e apartamentos, entre outros, mas tem pouco interesse em 

controlar o que se passa nos hospitais, escolas ou outros domínios públicos da 

cidade.(Sá, 2012 p. 7) Existe então uma espécie de “"[…] desligar do espaço físico e 

social que se habita, até porque este é transitório, procurando-se apenas pequenos 

“nichos” que são iguais em qualquer parte do mundo: as elites são cosmopolitas e os 

indivíduos locais"” (Castells apud Sá, 2012, p. 7) 

É a partir destas cidades que a economia mundial é dirigida, que são ditadas políticas e 

estratégias internacionais cujo principal desafio é alargar as dinâmicas de crescimento 

em todos os sectores de actividade, trata-se de um processo que não afecta apenas as 

cidades mundiais que se situam no topo da hierarquia, mas todas as cidades que vão 

fazendo parte da rede global.(Sá, 2012, p. 7) 

Estes dois modos de pensar, de Marc Augé e de Manuel Castells, embora partam de 

pressupostos e preocupações científicas muito diferentes, sustentam que a 

“[…]organização do espaço reflecte a organização económica e social.”(Sá, 2012, p. 8) 
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Tabela 1 - Comparação entre Não-lugar e Espaço de Fluxo 

 Definição Espaços Construídos Espaços e Práticas sociais 

NÃO-LUGAR 

Marc Augé 

Não-identitário  

Não-histórico  

Não-relacional 

Aeroportos  

Hipermercados  

Auto-estradas 

Etc. 

“Indivudualidade 
solitária” 

“Contratualidade 
solitária” 

ESPAÇO DE 
FLUXOS 

Manuel Castells 

Não-histórico 

Não-identitário 

Espaço em rede 

Apartamentos de luxo 

Restaurantes de 
luxo 

Espaço de interacção entre a 
“Elite política-empresarial- 
tecnocrática” 

Fonte:([adaptado apartir de:] Sá, 2012, p. 9) 

O “Espaço de Lugares” de Manuel Castell e os “Lugares Antropológicos” de Marc 

Augé são realmente semelhantes no sentido em que a experiência dos indivíduos está 

relacionada com os espaços que estes habitam, com a sua cultura e com a sua 

história, sendo em última instância espaços onde o local predomina sobre o global. 

Enquanto os ”espaços de fluxos” e o ”não-lugar” correspondem, por oposição, ao 

global subjugando o local. Marc Augé analisa os “não-lugares” tendo em conta os 

utilizadores desses espaços, enquanto Manuel Castells fundamenta o seu estudo na 

elite dirigente internacional, associada ao poder e à riqueza, associado ao 

funcionamento desses espaços. Dito isto, a relação espaço geográfico – espaço 

social, para Marc Augé, não parece uma das directrizes dos “não-lugares” visto estes 

não serem associados a uma classe específica ou um grupo social identificável. (Sá, 

2012, p. 8) 

A cidade é o somatório de um espaço simbolizado e vivido pelos indivíduos e, um 

outro, que reflecte o mundo actual: olhar a cidade é ver o reflexo das transformações 

sociais e económicas de uma determinada sociedade. A par do que tem sido 

mencionado até então, o conceito da cidade enquanto espaço desfragmentado é 

evidente e, neste mesmo prisma, Marc Augé enumera três grandes riscos que, a seu 

ver, nascem da construção de espaços de circulação e de consumo, pela sua 

desconexão do território e dos seus habitantes: um referente à generalização do 

espaço urbano, outro referente à uniformidade urbana e, por último, a implosão do 

espaço urbano. Relativamente à generalização do espaço urbano, as cidades alastram 

os seus limites administrativos através de novas construções ““[…] que não têm 

vocação estritamente local mas antes regional e marcam a paisagem com um cunho 

de uma incrível monotonia, «desqualificando-a» no sentido estrito do termo, já que não 

é possível qualificá-la nem urbana nem rural.”” (Augé apud Sá, 2012, p. 10). A 
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uniformidade urbana, perceptível através de um conjunto de edifícios semelhantes que 

encontramos por todo o mundo35, constituindo espaços extraterritoriais onde o viajante 

não se sente nem no estrangeiro nem em casa acabando por, em qualquer dos casos 

se sentir deslocado, perdendo a singularidade do seu território. Por último, a implosão 

do espaço urbano, é mencionada por Marc Augé considerar que esta pode ser o 

resultado dos dois movimentos anteriormente apresentados, que se desenvolvem 

aumentando a densidade das construções na cidade sem criar um enraizamento com 

o lugar e/ou com o seu povo. (Sá, 2012, p. 9-10) 

Por outro lado, a cidade para Manuel Castells caracteriza-se enquanto um espaço 

informal. Partindo do conceito de “espaço de fluxos”, analisa a forma urbana, 

concluindo que apesar de surguir da supremacia estrutural dos “espaços de fluxos” 

aparece com uma grande diversidade de formas urbanas. Nesse sentido, “[…] fala da 

variedade de cidades informacionais nos Estados Unidos e diferencia-as das cidades 

europeias.” (Sá, 2012, p. 10) É então referida, a título de exemplo, a ideia de Joel 

Garreau da Edge City: ““ […] grandes extensões de zonas de trabalho e de habitação 

onde a relação com o espaço físico é mínima em detrimento da vida privada que se 

centra na casa.”” (Castells apud Sá, 2012, p. 10) 

A cidade informacional resulta da simultaneidade de três fenómenos: " […] o rápido 

desenvolvimento dos arredores, a decadência dos centros das cidades e a 

obsolescência do ambiente construído nos subúrbios.” (Castells, 2002, p.523). No 

fundo, partilha a ideia de Saskia Sassen referente ao modelo das “cidades globais” 

enquanto centros de serviços financeiros e empresariais importantes 

internacionalmente, marcadas por "[…]um horizonte de espaço de fluxos a-histórico 

em rede, visando impor a sua lógica nos lugares segmentados e espalhados, cada vez 

menos relacionados uns com os outros, cada vez menos capazes de compartilhar 

códigos culturais." (Castells, 2002, p. 555). No entanto, ressalva que embora seja”[…] 

esta a tendência mais provável, há cidades que recuam face aos riscos da lógica 

económica subjacente à cidade global”(Sá, 2012, p. 10) dando o exemplo de Tóquio36. 

                                            
35

 A chamada arquitectura objecto onde o seu local de implantação perde força em função da sua forma e 
função - “não-lugares”. 

36 Castell refere no seu livro que obedecendo à lógica da cidade global, no decorrer dos anos 80, Tóquio 

passou por um período de reurbanização. No entanto a preocupação da perda de identidade foi uma 

constante para este povo, assim como a perca da sua essência histórica e da lógica instrumental da 
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Entre as várias cidades globais que hoje existem, destacam-se as Megacidades37 

caracterizadas por articularem a economia global e que se distinguem por "[…] 

estarem física e socialmente ligadas ao globo e desligadas do local, que torna as 

megacidades uma nova forma urbana." (Castells, 2002, p. 528) 

É necessário alertar para o facto de nenhum dos autores reduzir a sua definição de 

cidade contemporânea a “não-lugares”, no caso de Marc Augé, ou a “espaço de 

fluxos”, para Manuel Castell. Ao referir qualquer um dos termos temos que ter 

presente que, por oposição, existem lugares antropológicos e “espaços de lugares”, 

espaços de histórias e convivências, de identidade que não seguem as tendências que 

se devem ao forte poder da imagem, no mundo actual, no que diz respeito ao 

consumo, ao lazer, à política, etc. 

George Simmel, no princípio do século XX, referiu “[…] um fenómeno como «moda», 

isso significa que estamos convencidos de que desaparecerá tão rapidamente como 

apareceu".(Simmel, 2004, p. 108) Nesse sentido podemos afirmar que a rapidez com 

que a moda se altera na sociedade contemporânea reflecte não só o poder da imagem 

como a necessidade de procura do novo. Parece então existir uma ligação em rede, 

virtual, não à colectividade mas ao mundo global. Neste sentido os “não-lugares” e os 

“espaços de fluxos” permitem-nos corrermos para o mundo e afastarmo-nos do que 

está fisicamente próximo.  

Como afirmou George Simmel: “[…]os factores que sujeitaram a forma de vida à 

exactidão e precisão do mundo, fizeram-na convergir numa estrutura impessoal e ao 

mesmo tempo numa direcção pessoal” (Simmel, 2004, pp. 34–35). 

Toda esta reflexão relativa às transformações que decorrem na sociedade e à maneira 

como nos aproveitamos dos seus benefícios coincide, de certo modo, com a 

inquietação de Norbert Elias sobre a constituição do laço social e a velocidade do 

“comboio”.  

                                                                                                                                
cidade global. Nesse sentido, em 1997, os habitantes reagiram a um projecto baseado na lógica global 

dos negócios internacionais, votando num comediante televisivo: Aoshima. Este era um candidato 

independente, sem apoio de partidos políticos ou círculos financeiros, que baseou a sua campanha no 

cancelamento do projecto World City Fair.(Castells, 2002, p. 552) 

37
 Termo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas – ONU – para designar as maiores áreas 

urbanas habitadas enquanto aglomerações urbanas com população superior a dez milhões de habitantes. 
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É que nós de facto flutuamos no curso da história da humanidade como passageiros de 

um comboio que se move de um modo cada vez mais rápido e que sem rumo se torna 

para os ocupantes absolutamente incontrolável: ninguém conhece o destino da viagem, 

ninguém sabe quando se dará a próxima colisão nem o que se poderá fazer para se 

chegar a um melhor controlo do comboio. (Elias, 2004, p. 97-98)  

Vivemos como passageiros, numa inquietação constante com o que acontece no 

mundo, em lugares segmentados e espalhados, pouco correlacionados, cada vez 

menos capazes de compartilhar códigos culturais. Isto ocorre devido ao encurtamento 

da relação espaço/tempo, ao modo como os indivíduos se relacionam, referenciando 

aqui a sociedade hipertexto e o culto da individualização – tópico abordado no capítulo 

referente à sociedade e as novas formas de sociabilidade. 

3.2. A CIDADE ACTUAL 

A cidade, no contexto do seu espaço físico e simbólico habitável, tem que ser uma 

parte activa e integradora da sociedade assumindo um caracter evolutivo em 

constante adição de conteúdos e subsistência.  

A compreensão da estrutura de uma cidade é o resultado de um processo de 

reconhecimento gradativo que vamos estabelecendo pela vivência da mesa. Neste 

sentido é inseparável que pensar a cidade possa estar desligada do modo como vamos 

construindo a nossa percepção da morfologia e também de um processo reflexivo, 

enraizado nas vivências quotidianas da cidade que habitamos ou em todas as cidades 

em que somos visitantes, factores determinantes para a consubstanciação do nosso 

imaginário. 

Na construção da imagem mental de um determinado espaço urbano somos colocados 

perante a necessidade, para podermos formular uma leitura integrada, de o 

percorremos na pele de turistas, na descoberta de tudo aquilo que este revela, com 

maior ou menor clareza, da sua estrutura edificada e consequentemente do espaço 

público que lhe serve de fio condutor.(Lebre, 2010, p. 71-72)  

Para se entender a cidade de hoje é necessário compreender a sua evolução, as 

mudanças no modo de viver do espaço público. Nesse sentido, segundo Jan Gehl 

(Gehl e Gemzoe, 2002), as cidades tradicionais têm como característica primordial 

uma evolução progressiva e lenta, garantindo uma adaptação contínua às suas 

necessidades e funções. O padrão de vida urbano onde os usos da cidade estão em 

equilíbrio, dado que todos são peões e tudo se processa a pé. (Pimenta, 2008, p. 14) 

Com a evolução industrial e tecnológica o espaço público das cidades passa a ser alvo 

de uma dicotomia de padrões dado que o espaço de encontros, trocas e circulação 

passa a ser palco de diferentes padrões de tráfego, comércio e comunicação. A cidade 
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expandiu-se devido ao aparecimento de melhores meios de mobilidade, como os 

eléctricos, as bicicletas e os automóveis, sendo, este ultimo, o principal gerador das 

drásticas mudanças no modo de habitar das cidades. Jan Gehl acrescenta ainda que 

os espaços comerciais passaram a ocupar, gradualmente, espaços cada vez mais 

fechados, passando de feiras e mercados de rua para lojas situadas ao longo de ruas 

e praças até chegarmos ao que conhecemos hoje como grandes superfícies 

comerciais, muitas vezes em espaços fechados ou afastados das cidades. Neste 

processo, já característico da cidade moderna, o espaço social dos locais de comércio 

tornou-se bastante controlado. (Pimenta, 2008, p. 14-15) 

Foi portanto, no Movimento Moderno que se alterou a lógica de funcionamento da 

cidade tradicional, através da substituição do espaço urbano baseado em ruas e 

praças por um espaço urbano neutro, apoiado em referências icónicas com edifícios 

pontuais, isolados e altos, unidos por uma rede rodoviária que os interliga. O peão 

perde então importância e a cidade passa a ser pensada em função do automóvel. 

(Lopes, 2005, p. 16) 

Françoise Choay analisou as várias formas de ordenamento do território através do 

tempo, alertando para a relação fundamental entre o ordenamento e as sociedades 

humanas. O surgimento de um novo espaço, o “espaço de conexão” que assegura 

simultaneamente informação e circulação enquanto mais abstracto e mediatizado. (Sá, 

2012, p. 9) A par de Augé fala no encurtamento da relação espaço/tempo, das 

facilidades de acesso e estacionamento, da deslocação das feiras para zonas 

desertas e de um conjunto de outras realidades que transformam a nossa relação com 

a paisagem, adulterando uma relação com a história individual e colectiva por esses 

lugares se tornarem desconexos na grande malha da rede, que essa sim, marca o 

nosso comportamento quotidiano. O aumento da mobilidade individual, associada às 

novas tecnologias, originou novas oportunidades de conhecimento - conhecem-se 

pessoas no outro lado do mundo mas não necessariamente o vizinho do lado.  

Numa tentativa de”[…] melhorar as relações sociais e de vizinhança, os espaços 

públicos na cidade contemporânea foram convertidos em elementos especializados 

com espaços segregados e monofuncionais, como se de equipamentos se 

tratassem”(Pimenta, 2008, p. 16). Perderam assim as suas funções essenciais, a “[…] 

continuidade e o sentido ao conjunto da própria cidade” (Pimenta, 2008, p. 16), assim 
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como as relações entre os seus diversos elementos, resultando numa cidade 

compartimentada e segregada.  

É, segundo Alexandra Castro (2002, p. 56), no final do séc. XX que se assiste retorno 

do papel dos espaços públicos na cidade. Com o entendimento da necessidade de 

coesão social e material da própria cidade, existiu uma procura por desenvolver a 

diversidade e capacidade de articular as diferentes peças e funções da mesma, 

devolvendo-lhe a dimensão de lugar de socialização e encontro. 

Se a sociedade actual vive numa lógica de fluxos e redes, como tem sido mencionado 

na presente dissertação até ao momento, então a própria cidade, de certo modo, 

passa a funcionar como um território hibrido, de uma rede de vivências e 

interconexões que se apoia na informação, sendo o lugar um emissor de mensagens 

nesse processo comunicativo. O lugar tem que ter um papel de elemento estimulante 

e comunicante na percepção e afinidade do indivíduo e, por consequência na própria 

sociedade. 

As cidades são o somatório de vários momentos de sobreposição e manutenção de 

várias estruturas históricas com a sistemática posição de novas formas de a pensar e 

construir, revelando neste devir uma característica evolucionista, decorrente do 

respectivo desenvolvimento político, cultural, social, na qual se redesenha uma 

sistemática actualização e reconfiguração formal e espacial.  

[…] A posição geográfica de um conjunto urbano revela não só o momento singular da 

sua formação, na dependência do Sítio, mas também os factores e tipo de motivações 

que estiveram na base para que se tenha processado sua consequente evolução. 

(Lebre, 2010, p 71-72) 

As cidades são o espelho político, cultural e social da sociedade que a vai habitando 

num espaço morfológico, numa determinada posição geográfica, o que as torna 

únicas, não é possível coexistirem no mesmo espaço geográfico nem na mesma 

sociedade, apesar das teorias generalistas que as representam,” […] as cidades 

deviam ser os lugares estratégicos para pensar a cultura em termos de uma 

organização da diversidade” (Hannerz, 1999, p. 154)  

“[…] A redefinição do Ser origina um processo em que o Ser Social individualiza a 

construção da sua imagem e do seu próprio mundo, à facilidade de um toque.” 

(Araújo, 2010, p. 31) Estamos perante uma questão em que a afirmação do particular 

específico está inteiramente relacionada com a sua relação externa-global. O Ser 

Social aparenta dominar a informação que escolhe face à propagação multidisciplinar 
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e multitemática dos conteúdos. “Um território global torna-se sempre mais pequeno, 

mais acessível.” (Araújo, 2010, p. 31) 

A história sempre soube construir lugares de felicidade em representações construídas 

de um mundo desejado, adjectivados utopia, quase sempre ausentes da nossa 

desordem característica e infelicidades que persiste e domina o nosso estranho velho 

mundo.(Chaves, 2004, p. 29) 

Os lugares como as próprias instituições têm de se tornar em estruturas flexíveis, 

sendo estes vistos como símbolos de uma cultura e de uma sociedade, cujo processo 

de auto renovação provém da própria “[…] renovação dos seres construídos e da 

abertura da sua identidade a novos processos que vão surgindo de modo constante e 

contínuo, à grande velocidade na Sociedade da Informação.” (Araújo, 2010, p. 32) 

A cidade agora entendida como um todo. Pela riqueza da confluência de 

provavelmente todas as culturas. Com a standardização emergente de um processo de 

globalização. 

Assim, e de repente, sem qualquer aviso prévio ou prenúncio, a cidade tal como até 

aqui a entendíamos e reconhecíamos, desapareceu. 

[…] Desqualificação é o termo. Ausência de referenciais, densidades absurdas, quer 

seja em demasia, ou simplesmente pela falta dela. Ausência de elementos 

agregadores do domínio público. Fundamentais, basilares mesmo. Sem os quais não 

existe sentido, urbano. (Antunes, 2010, p. 5 - 6) 

Os lugares que se foram criando pela cidade – neste âmbito Lisboa, referida por ser  a 

cidade onde se encontra o caso de estudo, abordado no próximo capítulo - são o 

reflexo da evolução sociocultural que fomos sofrendo e, por esse mesmo motivo, 

começam a ser vistos como possíveis pontos ou lugares de estímulos que podem 

ajudar a resolver troços da cidade. Estamos numa fase de mudança, de recriação ou 

requalificação de novos elementos agregadores, afinal a cidade já existe, já vive deste 

modo há anos. Sobreviveu ao terramoto de 1755, a um crescimento repentino devido 

à necessidade de albergar a população, ao fluxo do campo para a cidade, à expansão 

das suas fronteiras, às constantes mudanças socioculturais e económicas que foram 

ocorrendo ao longo dos anos. Sobreviveu a tudo e vai contado cada capítulo por que 

passou, inclusive o abandono que sofreu, a desatenção e até a falta de interesse pelo 

seu espaço físico. Hoje, que já não tem mais limites para expandir por o território se 

encontrar na sua maioria consolidado, e perante as alterações que surgem no modo 

de pensar, a atenção volta-se para o que temos – para o que existe e como o 

podemos melhorar. Lisboa está degradada, em alguns casos desumanizada, mas a 
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verdade é que a procura pelo espaço público cresceu e pequenos gestos no território 

podem fazer grandes diferenças. Estamos num tempo de mudança, de compreensão 

do que é nosso e de como o podemos preservar, estamos a voltar à rua, aos poucos, 

mas estamos, e que seja um bom presságio para os tempos que aí vêm.  

Temos assim a cidade bipolar. A cidade habitada por um tecido social dupla e 

inversamente polarizado: de um lado a necessidade de afirmação individual que se 

traduz num maior isolamento do indivíduo relativamente ao todo; por outro a 

necessidade de pertença e de reconhecimento, desse individuo, perante uma 

comunidade. Se por um lado temos uma memória social, deliberadamente recriada e 

veiculada por instituições políticas e económicas, que informam e condicionam o 

indivíduo numa perspectiva linear e redutora- de cariz económico, por outro temos uma 

memória social ainda assente em conceitos humanistas, que insiste em se afirmar 

como garante de prevalência e da correcta evolução de um conceito de identidade, 

ainda fundado na relação Homem/Lugar. Apesar de ainda substituírem bastantes 

conceitos humanistas, estruturas da primária sociedade ocidental, estes tendem a 

perder influencia num contexto cada vez mais assente em critérios de cariz económico 

e especulativo, que trouxe a centralização, o betão e a desumanização dos lugares. 

(Gama, 2010, p. 64)  

A cidade é bipolar porque a própria sociedade está a sofrer mudanças, alterações no 

modo de ver e viver o quer nos rodeia, essas alterações para além de serem uma 

constante são perceptíveis: “[…]coexiste então uma mole imensa de sobreposição de 

‘layers’. Onde habita o modo tradicional, que convive com formas estranhas de 

urbanidade, sobretudo sobrevivência.” (Antunes, 2010, p. 5) 

Pensar cidade é um exercício cujos limites não se confinam ao acto do desenho de 

objectos arquitectónicos e de transformação de uma determinada paisagem. A sua 

materialização numa ideia unitária, comporta toda a carga social pelo que é 

fundamental atender à dimensão e valorização do espaço público enquanto suporte às 

actividades dos seus utentes e espaço privilegiado de encontros. (Lebre, 2010, p.72) 

Nesse sentido, “ […] em 1960 Kevin Lynch identificava caminhos, limites, bairros, 

pontos nodais e marcos como os elementos reconhecíveis da imagem da cidade.” 

(Bernardo, 2011, p. 7). Já nessa altura o urbanista entendeu a importância da 

identificação e posterior  valorização do espaço público. 

Decorrido meio século […] a cidade continua a ser possível de identificar sobre estes 

pontos de vista. Os agentes intervenientes da cidade actuam sobre estes elementos de 

forma a manipular a sua identidade, agora num contexto de uma sociedade mais 

informada e (i)mediatizada(ista) e em grande medida sob um fundamento mediático e 

frutuoso do produto transaccionável moderno. (Bernardo, 2011, p. 7) 

Com esta evolução surgiu a nostalgia da pólis, da cidade-lugar, bem definida e 

delimitada, lugar de urbanidade e de sociabilidade. E, em simultâneo, como tem sido 
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referido, cada vez mais entendemos a cidade como uma ferramenta, uma máquina ao 

serviço dos nossos negócios. Queremos tudo, a cidade tem que ser pólis e civitas ao 

mesmo tempo. No entanto esta posição contraditória pode ser o ponto de partida de 

novos lugares.  

Continuamos nós a ser lugares, como podemos não querer ser lugares? Porém, os 

lugares desejáveis já não podem ser os da pólis nem sequer os das metrópoles 

industriais. Têm que ser lugares onde as características da mobilização universal 

conseguem estar representadas.(Cacciari, 2009, p. 36)  

3.2.1. A RUA
38

 COMO LUGAR DENTRO DA CIDADE 

A cidade e os seus espaços públicos, sejam eles eixos, itinerários, ruas e/ou praças, 

são o lugar, por excelência, de relações, são espaços sociais, são espaços de 

vivencias culturais e históricas. Estes eixos, segundo Augé em “Não - Lugares: 

Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade”, não são noções 

independentes, estão inseridos numa malha urbana onde os espaços se intersectam 

e confundem: uma rua ou itinerário pode passar por uma praça ou cruzar outra rua 

formando um novo espaço social. (Augé, 2012, p. 52) 

O espaço público é o local onde as pessoas se encontram, onde se sentam, onde 

conversam. É onde se fazem as manifestações e as procissões, as grandes festas e os 

funerais, é onde se expressam colectivamente as grandes alegrias e as grandes dores. 

Vendo bem, o espaço público é a essência da cidade e é através dele que ela é 

representada. (Salgado, 2002, p. 90) 

O espaço público é um lugar de “[…] imprevisibilidade e casualidade dos encontros” 

(Indovina, 2002, p. 119), um espaço de liberdade, de imprevistos e contrastes. Um 

espaço que, tal como na “civitas romana”, se rege sobre a mesma lei, com os 

mesmos direitos e deveres, onde todos somos iguais e vivemos lado a lado, gerando a 

diversidade que reconhecemos na cidade - complexa, multifuncional, rica e diversa. 

Não esqueçamos que o critério mais importante para definir um espaço como público 

é o facto de poder ser acedido por qualquer pessoa, a qualquer hora, sem 

discriminação, não sendo portanto uma “[…] qualidade intrínseca a um espaço, mas 

sim uma construção social e política.” (Castro, 2002, p. 54) 

                                            
38

 “[…] abordando a rua como um lugar dentro da cidade, um lugar que podemos tomar como uma 
espécie de diagnóstico sobre aspectos fundamentais da qualidade de vida urbana e do carácter de uma 
cidade. “(Sieber, 2008, p. 61) 
A rua é aqui referida enquanto espaço público de permanência ou de transitoriedade e não no seu sentido 
concreto abordado mais à frente. 
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Nas sociedades mediterrânicas é mais ténue a fronteira entre espaço público e 

privado, Sieber refere o caracter colectivista do uso do espaço, em que o espaço 

público e o privado se intersectam e sobrepõe, onde a rua é vista e entendida como 

uma extensão da casa privada: 

A rua opera a ligação espacial mais imediata com o domínio público e, de facto, 

permite albergar temporariamente extensões criativas do espaço privado, doméstico, 

constituindo o palco para a expressão de identidades de grupo, especialmente 

culturais. (Sieber, 2008, p. 61) 

Estas interacções presentes nas ruas da Europa do Sul (Sieber, 2008, p. 51) permitem 

que a rua seja um foco de atracção e de integração, um espaço flexível e acessível a 

todas as pessoas, independentemente da sua classe social, idade ou género, uma 

plataforma de práticas, hábitos e rotinas criadoras de familiaridade, convivência e 

sociabilidade, “[…] ao mesmo tempo que deixa espaço à espontaneidade e às práticas 

de movimento, um lugar que não é nem pólis, nem civitas, mas um lugar onde “[…] os 

grupos sociais se intersectem e sobreponham, em vez de permanecer isolados.”(W. 

Mitchell, 1999) (Pimenta, 2008, p.6). 

[…] distinção entre a cidade que se vê ou se acredita ver – a dos outros e do 

desconhecido – e a cidade que se vive, que se apropria de múltiplas maneiras. 

Independentemente das formas materiais que ela é chamada a ter, a dimensão familiar 

da cidade é parte essencial da vida das cidades. (Agier, 2011, p. 115) 

Continuamos nós a ser lugares, como podemos não querer ser lugares? Porém, os 

lugares desejáveis já não podem ser os da pólis nem sequer os das metrópoles 

industriais. Têm que ser lugares onde as características da mobilização universal 

conseguem estar representadas.(Cacciari, 2009, p.36) 

Francesco Indovina refere que o espaço público “ […] representa a condição para que 

se possa realizar a vida urbana, trata-se de uma espécie de “condição geral” para a 

existência própria da cidade” (Indovina, 2002, p. 119) pois, só através destes espaços 

se consegue organizar um território capaz de sustentar diversos usos e funções de um 

modo organizado e coerente. 

 
Ilustração 2 - Rede de Espaços Públicos – Estrutura Contínua ([Adaptado a partir de:] Cullen, 2009, p. 19) 
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A paisagem urbana surge como uma sucessão contínua de surpresas ou revelações 

súbitas, este é o conceito de Visão de Cullen, onde o espaço público desenvolve 

relações não só na sua periferia mas com a envolvência mais abrangente - a cidade 

em geral.(Brandão, Carrelo e Águas, 2002, p. 24) Por ser ordenado em função do seu 

uso e percepção social, contempla tudo o que nele exista, desde “[…]o tratamento do 

solo à envolvente arquitectónica, mobiliário e equipamento urbano até à arborização 

urbana.” (Remessar, 2005, p. 22) 

Borja defende que o espaço público é um desafio global à política urbana em três 

sentidos: no sentido urbanístico, político e cultural. Urbanístico por o espaço público 

ser um elemento ordenador e totalizador de um território, independentemente da sua 

escala, usos e/ou funções que ele suporte. É o espaço público que possibilita a 

criação de espaços sociais, culturais, históricos e identitários39. Político por ser um 

espaço de expressão colectiva, de vida comunitária, de encontros e mudanças. Todos 

os projectos arquitectónicos são susceptíveis a tratamento urbanístico criando 

espaços de transição. Estas zonas transitórias contribuem para a criação de espaços 

de uso colectivo que, no fundo, dependem da vontade política e de respeito pelo 

cidadão. E, por último, cultural no sentido de o espaço público ser uma referência 

urbanística, história e da vontade do poder, acabando por poder ser lido como um 

símbolo da identidade colectiva de uma determinada sociedade. A dimensão cultural 

do espaço público abrange também o conjunto dos edifícios, equipamentos e infra-

estruturas das cidades. (Borja e Muxi, 2000, pp. 84–85)  

3.2.1.1. DUALIDADES: PERMANÊNCIA VS. TRANSITORIEDADE 

Gordon Cullen, em Paisagem Urbana, refere duas formas de apropriação do espaço 

(2009, p. 23-30): a permanência, caracterizada por ser estática e a transitoriedade, por 

contraposição, fluída. Ana Seixas (Seixas, 1997), por sua vez, refere uma forma de 

percepção espacial assente em dois tempos diferentes, o de movimento e o de estada 

e no modo como estes se transpõem para a cidade, baseada numa leitura ao nível do 

seu traçado, pode-se transformar morfologicamente estes dois momentos sensoriais 

em, respectivamente, espaços lineares e espaços não lineares.  

Um determinado lugar ou espaço é caracterizado pelo tipo de actividade que lá 

decorre: se existe um caminho delimitado, com princípio e fim bem definidos, então é-
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 Definição de acordo com os trabalhos de Marc Augé para o lugar antropológico. 
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lhe associada a noção de movimento, de fluidez, mas, se estivermos perante um 

espaço com mobiliário urbano adequado e com a sombra necessária para o tornar 

aprazível então é-lhe conferida a noção de permanência. No entanto um espaço não é 

só, necessariamente, um espaço de transitoriedade ou de permanência podendo ser 

uma espécie de território hibrido, onde os dois modos de apropriação funcionam 

simultaneamente. Estes são, segundo Gorden Cullen espaços de “viscosidade”. 

(Cullen, 2009, p. 23-30) 

A título de exemplo, ao visitar um parque é possível identificar um grupo de pessoas 

que se movimenta ao atravessar uma alameda ou um carreiro, sendo que escolhem ir 

por determinado caminho por este proporcionar mais sombra e/ou uma vista de maior 

qualidade e, ao mesmo tempo, observar um grupo de pessoas a conviver numa mesa 

de jardim, seja a jogar cartas, a ler ou simplesmente num acto de sociabilidade, ou até 

mesmo a descansar num banco que se encontrou pelo caminho. Estes lugares que 

permitem a “viscosidade”, associando-lhes tanto o movimento como a permanência, 

são no fundo a resposta aos novos paradigmas da sociedade. Ao serem fluidos e 

dinâmicos, acolhendo a transitoriedade da vida pós-moderna, e estáticos e equipados, 

albergando a sua permanência, respondem às novas necessidades da sociedade da 

informação que, ela própria, funciona deste modo hibrido, como tem sido defendido 

até ao presente capítulo. (Cullen, 2009, p. 23-30) 

Gorden Cullen refere ainda alguns modos de estimular as características espaciais 

que permitem a “viscosidade” de um determinado lugar, referindo: os desenhos no 

pavimento, o mobiliário urbano, o tipo de vegetação e os pontos focais40.  

3.2.1.2. TIPOLOGIAS DE ESPAÇO PÚBLICO 

A forma de percepção do espaço público assenta em dois tempos diferentes: o de 

movimento e o de estadia, o de permanência e o de transitoriedade; e na sua 

transposição para a cidade, para a rua enquanto lugar onde acontece algo. Neste 

prisma, e para que se entenda o espaço público enquanto lugar social é necessário 

entender o seu traçado: a permanência e a transitoriedade são momentos sensoriais 

que podem ter uma leitura morfológica: espaços lineares e espaços não lineares. 
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 Ponto focal é, para o autor, “[…]o simbolo vertical da convergência.” (Cullen, 2009, p. 28) 
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Ilustração 3 Relações de Largura e Comprimento de um Espaço Público. “Width-to Length ratios help distinguish between “street” 
spaces and “squard” spaces.” (Carmona et al., 2003, p. 141)  

 a) Ratio 1:3, Leitura como espaço não linear. 

 b) Ratio 1:5, Leitura como espaço linear 

Segundo Matthew Carmona (Carmona et al., 2003, p. 141), em “Public Places, Urban 

Spaces: the dimensions of Urban Design”, o espaço linear é figurado pela tipologia de 

rua onde existe uma dominância de um dos eixos sobre o outro. É um espaço 

dinâmico cuja relação entre a largura e comprimento em planta é igual ou superior a 

1:3 respectivamente (na ilustração 3 é representado um rácio de 1:5), o que cria a 

noção de movimento, de deslocação. Pedro Brandão salienta, no seu livro “O Chão da 

Cidade: Guia de Avaliação do Design de Espaço Público”, que independentemente do 

uso para que foi pensado, circulação pedonal ou automóvel, é importante que estes 

espaços sirvam de suporte para a permanência de pessoas e estacionamento. Por 

oposição, 1:3 é o limite máximo para que um determinado espaço seja considerado 

não linear, sendo lido como um espaço de estada e encontro, de permanência. 

(Pimenta, 2008, p. 19) 

Os espaços de circulação, “[…]conjunto de espaços lineares e tridimensionais, são 

muitas vezes definidos e limitados nos dois lados ao longo do eixo” (Pimenta, 2008, p. 

19). Matthew Carmona refere ainda que estes espaços podem ser analisados através 

de determinadas características, como: dinâmico/estático, fechado/aberto, 

curto/comprido, largo/estreito, recto/sinuoso, etc.; ou por considerações relativas à 

escala, proporção, ritmo e relações com outros espaços. Estas qualidades 
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comparativas servem de base para a definição das várias subcategorias podendo 

identificar-se, por ordem hierárquica, as estradas, avenidas, alamedas, ruas, 

travessas, becos e, por fim, calçadas. (Pimenta, 2008, p. 19) 

As estradas são ligações entre aglomerados que criam, muitas vezes, situações de 

exclusividade ao trânsito motorizado, como é o caso das auto-estradas e vias rápidas. 

Podem ser ligações a nível regional, nacional ou internacional. (Pimenta, 2008, p. 19) 

As avenidas, por sua vez, inserem-se no contexto urbano, estabelecendo, por norma, 

ligações entre diferentes zonas ou bairros da cidade. São zonas de tráfego viário 

intenso e rápido, sendo por isso mesmo bastante largas o que permite, em vários 

casos, a existência de separadores centrais, por vezes arborizados e utilizados para 

circulação pedonal. (Pimenta, 2008, p. 19) 

As alamedas são o resultado da necessidade de integrar vegetação nas avenidas 

aleada á necessidade de circulação em espaços de qualidade para funções de lazer. 

Estes espaços são incorporados em placas centrais largas, arborizadas ou relvadas, 

permitindo uma utilização pedonal mais descontraída. (Pimenta, 2008, p. 20) 

Seguem-se as ruas, espaços de circulação da cidade que tradicionalmente acolhem 

actividades de encontro e comércio. Existem soluções de ruas mistas, isto é, que 

albergam a circulação pedonal e automóvel no mesmo espaço, embora a maioria 

recorra à sua segregação. Nestes espaços é muitas vezes permitido estacionar, dando 

ao utilizador a possibilidade de parar e interagir com o local. Existem ainda as ruas 

pedonais, por definição exclusivas para peões, onde a velocidade de locomoção é, 

necessariamente, mais lenta proporcionando o desenvolvimento de outros usos mais 

casuais, embora circular seja a principal actividade. (Pimenta, 2008, p. 20) 

As travessas são ruas mais estreitas e curtas que fazem a ligação transversal entre 

ruas, encontrando-se ao nível do bairro. (Pimenta, 2008, p. 20) 

Os becos são ruas ainda mais estreitas, normalmente sombrias, vulgarmente 

associadas a troços sem saída. (Pimenta, 2008, p. 20) 

Por fim, a calçada é definida como “rua ou caminho pavimentado com pedras (e/ou), 

rua ou ladeira íngreme”. (Priberam Informática, 2013)  
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Se a rua é o lugar de circulação, “ […] a praça é o lugar intencional do encontro, da 

permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 

urbana e comunitária e de prestígio e, consequentemente, de funções estruturantes e 

arquitecturas significativas.” (Lamas, 1992, p. 102). Pedro Brandão define os espaços 

não lineares enquanto espaços livres, de diversificada forma e dimensão, embora 

visualmente abrangíveis no seu todo. São espaços delimitados maioritariamente por 

edifícios, sendo as fachadas e o pavimento, muito importante na sua definição. São 

lugares centrípetos por excelência na cidade tradicional, uma vez que representam o 

conceito de coração, de vida. (Pimenta, 2008, p. 20) 

“O conjunto de espaços não lineares da malha urbana, genericamente designados por 

praça, contém várias subcategorias que se diferenciam precisamente pela sua forma 

orgânica ou racional e pela sua dimensão.” (Pimenta, 2008, p. 21) José M. Ressano 

Garcia Lamas, em Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, defende que muitos 

destes espaços eram “[…] vazios ou alargamentos da estrutura urbana e que, com o 

tempo, foram apropriados e usados” (Lamas, 1992, p. 102) como praças, embora, por 

não terem sido desenhados intencionalmente, não o sejam realmente, são por isso, 

como o autor refere, espaços acidentais. A praça funciona então como pólo agregador 

de vivências urbanas. Ana Seixas, em “Ternos Passeios: um manual para melhor 

entendimento e fruição dos espaços urbanos públicos”, refere que são lugares não só 

de edifícios importantes, como de símbolos do poder através de elementos 

escultóricos, como também, na sua tradição, espaços por excelência de implantação 

de edifícios de uso colectivo, como igrejas e paços do concelho, de edifícios 

representativos de estatuto social e económico, como palácios, e são ainda estes 

pólos que apresentam o local privilegiado para o comércio e os serviços de prestígio. 

São também os espaços da cidade capazes de albergar as grandes reuniões públicas, 

sejam manifestações ou mercados. (Pimenta, 2008, p. 21) 

O largo é, segundo José M. Ressano Garcia Lamas, um dos espaços não intencionais 

(Lamas, 1992, p. 102). Isto é, embora reúna funções semelhantes às da praça na 

realidade, resulta da reciclagem de um espaço urbano residual e, por isso mesmo, não 

têm o mesmo simbolismo que as praças anteriormente referidas, “[…] porque não 

nasceram como tal.” (Lamas, 1992, p. 102) Estes espaços foram criados por uma 

necessidade de desafogo, refere Ana Seixas, em locais de confluência de ruas, por 

exemplo, de onde surgem as mais diversas formas e tamanhos. (Pimenta, 2008, p. 21) 
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Os largos e praças, além de terem sido espaços públicos com funções importantes na 

vida local dos aglomerados medievais, foram também elementos significativos na 

estrutura e composição dos seus traçados. Enquanto a praça correspondia a uma área 

determinada por regras e condicionantes de ordem funcional e tinha por base um 

modelo formal, o largo assentava em objectivos menos definidos e apresentava uma 

estrutura mais fluida (Seixas, 1997, p. 39). 

Pedro Brandão (Brandão et al, 2002, p.26) define as pracetas como espaços de 

formas irregulares, distinguindo-se dos largos pela sua menor acessibilidade e 

permeabilidade, sendo que podem resultar de impasses e situações sem saída. E 

ainda os terreiros (Brandão et al, 2002, p. 26) como elementos fáceis de reconhecer 

tratando-se de plataformas regulares bastante extensas e relativamente planas, cujo 

pavimento é, como o nome indica, terra ou outro material permeável. São lugares 

destinados a acolher actividades populares periódicas como festas, feiras, mercados, 

podendo também acolher outro tipo de funções na base diária, como por exemplo 

estacionamento. (Pimenta, 2008, p. 21-22) 

As cidades são ainda compostas, ou pelo menos devem ser, por um pulmão verde, 

isto é, espaços públicos vocacionados essencialmente para “[…] recreio e novas 

práticas sociais” (Lamas, 1992, p. 194) que desempenham um papel fundamental no 

que diz respeito ao equilíbrio do ciclo hidrológico. São relevantes pela sua 

permeabilidade, preservação de várias espécies e por ajudarem a controlar a 

temperatura e a qualidade do ar (pulmões da cidade). Estes espaços são 

caracterizados por serem espaços livres, de estruturas maioritariamente naturais ou 

ajardinadas que, dependendo da sua dimensão, podem ser designados, 

hierarquicamente, por: parques urbanos, jardins públicos ou apenas áreas ajardinadas 

de enquadramento. (Pimenta, 2008, p. 22) 

Segundo Pedro Brandão, os parques urbanos (Brandão et al, 2002 , p.25), elementos 

de grande dimensão, servem de apoio a toda a cidade. São infra-estruturas de recreio 

e repouso, muitas vezes programados para usos desportivos, o que permite apelarem 

a várias faixas etárias. Os jardins públicos, por sua vez, são áreas de influência mais 

moderada, a nível do bairro, sendo, normalmente, espaços vedados, constituídos por 

áreas pedonais intercaladas com grandes extensões de zonas ajardinadas. Por ultimo, 

as áreas ajardinadas de enquadramento são, na sua maioria, apenas zonas verdes 

ornamentais, sem qualquer uso específico. (Pimenta, 2008, p. 22) 

São ainda relevantes como complemento há cidades, espaços de tipologias funcionais 

especializadas, como os espaços de contemplação e de saudade: 
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Por espaços de contemplação (Brandão, 2008, p. 9) o autor refere-se a espaços 

definidos pela sua localização privilegiada e que garantem a visualização da paisagem 

envolvente. São pontos de convívio e encontro, com um óptimo sistema de vistas, 

dispersos ao longo da cidade por exemplo, os miradouros. Estes encontram-se na 

categoria de “espaços-paisagem. (Pimenta, 2008, p. 23) 

Dentro da categoria “espaços-memória”, os espaços de saudade (Brandão, 2008, p. 9) 

abrangem espaços públicos como as áreas arqueológicas, os cemitérios e os 

memoriais. Espaços que, pelas suas características, o seu uso não vai para além da 

função que lhes foi destinada. (Pimenta, 2008, p. 23) 

Não esqueçamos que o desenvolvimento tecnológico veio provocar drásticas 

alterações no modo de funcionar das cidades. Os meios de transportes motorizados, 

sejam eles de uso público ou privado, criaram a necessidade de adaptação das ruas 

tradicionais levando ao aparecimento de novas tipologias de espaços públicos. 

Espaços que acompanharam a evolução da deslocação, categorizadas por Pedro 

Brandão, como “espaços-deslocação” (Brandão, 2008, p. 10), onde se podem 

identificar: os espaços públicos de transporte, os espaços canais e ainda os espaços 

de estacionamento. (Pimenta, 2008, p. 24) 

Os primeiros, espaços públicos de transporte, são áreas usadas para servir os 

transportes colectivos, como as estações, paragens e interfaces. São espaços que 

carecem de cuidados, principalmente ao nível do pavimento, devido à elevada 

utilização. Os espaços canais, como vias-férreas, auto-estradas e passagens pedonais 

aéreas, são de uso exclusivo. E, os espaços de estacionamento, que surgem em 

parques ou silos, são novos espaços públicos cada vez mais importantes pela 

interacção peão e automóvel. Podem ser segregados ou fazer parte da rua mas, o seu 

aparecimento, criou mais conflitos com outros usos mais tradicionais. (Pimenta, 2008, 

p. 24) 

Em suma, para o autor em estudo – Pedro Brandão – as tipologias de espaço público 

organizam-se da seguinte forma: 
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Tabela 2 - Quadro de tipologias de Espaço Público de Pedro Brandão 

E
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Encontro 
- Largos 
- Praças 

Circulação 
- Ruas  
- Avenidas 

E
S

P
A

Ç
O

S
 

P
A
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A

G
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Lazer – Natureza 
- Jardins 
- Parques 

Complementação 
- Miradouros 
- Panoramas 

E
S

P
A
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O

S
 

D
E

S
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O
C

A
Ç
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Transportes 
- Estações 
- Paragens 
_ Interfaces 

Canal 
- Vias férreas 
- Auto-estradas 

Estacionamento 
- Parking 
- Silos 

E
S

P
A

Ç
O

S
 

M
E

M
Ó

R
IA

 Saudade - Cemitérios 

Arqueóloga 
- Industrial 
- Agrícola 
- Serviços 

Memórias - Espaços Monumentais 

E
S

P
A

Ç
O

S
 

C
O

M
E

R
C
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IS

 

Semi-Interiores 
- Mercados 
- Centros Comercias 
-Arcadas 

Sem-exteriores 
- Mercados levante 
- Quiosques 
- Toldos 

E
S

P
A

Ç
O

S
 G

E
R

A
D

O
S

 Por edifícios 

- Adro 
- Passagem 
- Galeria 
- Pátio 

Por equipamentos 

- Culturais 
- Desportivos 
- Religiosos 
- Infantis  

Por sistemas 

- Iluminação 
- Mobiliário 
- Comunicação 
- Arte 

Fonte: ([adaptado apartir de:] Brandão, 2008, p. 19) 

Não esqueçamos, tal como mencionado no subcapítulo 3.2 – A cidade Actual, página 

67, as conclusões do autor Jan Gehl que mencionam as alterações dos espaços 

comerciais, onde estão inseridos mercados, centros comerciais, arcadas, quiosques, 

toldos e etc., que passaram a desenvolver-se em espaços privados ou de gestão 

privada, retirando ao espaço público um dos seus usos primários e essenciais, a troca. 

Essas alterações foram de facto um agente decisivo para a crescente privatização ou 
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para, como Pedro Brandão define: “reequilíbrio dos limites público-privado”. Surgem 

assim os “espaços comerciais semi-interiores e semi-exteriores” onde o cumprimento 

de regras de conduta mais restritas e discriminatórias se torna mais notório. 

Dentro destas tendências actuais Pedro Brandão assinala ainda outras que, embora 

não criem novas tipologias de espaço público, trazem impactos ao nível da identidade 

do espaço tradicional. São referidas questões, ligadas a benefícios político-

económicos, que levam à apropriação do espaço por publicidade ou á “[…] criação de 

“identidades inventadas”, induzidas pelo turismo e pela função lúdica, como através da 

“estetização do espaço público” em que muitas vezes a moda e o “design” apagam 

identidades mais autênticas.” (Pimenta, 2008, p. 25) 

3.3. LÓGICAS DE DINAMIZAÇÃO DE UM LUGAR SEM EXPRESSÃO 

Existem ao longo da cidade muitos lugares que facilitam a circulação, o consumo e a 

comunicação mas, de um ponto de vista estratégico é imperativo resolver os 

fragmentos da cidade deixados ao acaso, os espaços sem expressão que foram 

abandonados, esquecidos, deixados obsoletos. Esta lógica de renovação urbana, tão 

presente na cidade actual41 tem provocado por vezes equívocos quanto à importância 

da imagem de um determinado lugar, quanto à sua segurança e à orientação das 

pessoas na cidade. 

“Os significados urbanísticos têm portanto sido corroídos pela introdução acrítica e 

descontextualizada de materiais, cores e formas.” (Pimenta, 2008, p. 17) O objectivo é 

reabilitar acabando por, em alguns casos, esquecer as características urbanas que 

caracterizam os espaços urbanos o que leva ao aparecimento de paisagens caóticas, 

tanto nos subúrbios como nas zonas urbanas em renovação, e à perda da imagem da 

cidade. (Pimenta, 2008, p. 17) 

Para se intervir num determinado lugar é então necessário ter em conta um conjunto 

de características referentes ao espaço público: Identidade, continuidade, segurança, 

conforto e acessibilidade ou inclusão social. 

A identidade de um lugar está relacionada com a comunidade que o envolve, com a 

sua história e costumes da sua sociedade, com os modos de sociabilidade que lá 

                                            
41

 A par do que foi referido no sucapítulo anterior: A cidade actual, página 67. 
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existem. Existe uma memória colectiva que cria uma identidade da população que se 

espelha num determinado espaço físico. 

É, portanto, um processo de construção. A apropriação dos lugares será um desígnio 

que deverá ter em conta os limites da adequação entre espaço e uso – quer limites 

sociais (os velhos são menos adaptáveis por exemplo), quer por limites culturais (uma 

igreja dificilmente é aceite para funcionamento de uma discoteca).(Brandão, 2011, p. 

66) 

A continuidade é o modo de ligação de um espaço com os restantes lugares que o 

rodeiam e com a própria cidade. É nesta relação que se pode evitar a noção de cidade 

fragmentada. A noção de segurança, por sua vez, é fundamental para que o espaço 

público seja um local de sociabilidade. Esta é influenciada pela capacidade que o 

utilizador tem de observar o que está em seu redor, estando fortemente ligada às 

actividades que lá ocorrem, ao estado de conservação, de higiene e até à própria 

forma do espaço, quando existem barreiras ou recantos que delimitam a observação, 

o utilizador sente-se, por norma, mais inseguro. Nesse sentido, a presença de 

elementos como iluminação, vegetação e mobiliário urbano ajudam a tornar o espaço 

mais harmonioso e confortável. (Soares, 2013, p. 28-29)

O espaço público é, por definição, público sendo por isso acessível a todas as 

pessoas independentemente da sua faixa etária, etnia ou características físicas. Deve 

por isso contribuir para a integração de diferentes pessoas e promover a convivência 

em harmonia.  

“[…] a acessibilidade e a mobilidade pedonal são um factor de extrema importância na 

implementação do desenho universal no espaço público. Só é possível desenvolver um 

espaço público para todos, se forem respeitados ao nível da concepção e desenho 

determinados vectores que visam evitar o surgir de barreiras arquitectónicas, que 

impeçam a circulação de utentes de mobilidade reduzida, como crianças, idosos, 

acidentados, mães com crianças de colo, invisuais e deficientes motores.” (Borja apud 

Soares, 2013, p. 29)  

São então estes os factores42 que devem ser a base da dinamização de qualquer lugar 

na cidade. Não é necessário destruir, regredir ou alterar drasticamente os modos de 

apropriação de um lugar o que é necessário é uma reinterpretação da cidade e do 

espaço público garantindo, no entanto, uma adaptação das necessidades de outrora 

aos novos problemas urbanos muito associados a novas relações de centro/periferia, 

                                            

42 Identidade, continuidade, segurança, conforto, acessibilidade e inclusão social. 
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centralidade/acessibilidade, intensidade/densidade, identidade/diversidade. (Pimenta, 

2008, p. 17) 

Após esta procura de ideias fundamentais para o desenvolvimento das intensões 

necessárias para alicerçar um caso de estudo passamos a apresentar, no capítulo 

seguinte, o caso de estudo desenvolvido. 
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4.  CASO DE ESTUDO – “ROTA DO AZULEJO”, REQUALIFICAÇÃO DO 

PERCURSO PEDONAL DO BECO DO MONTE 

A Reabilitação Urbana constitui uma prioridade de intervenção da CML pasmada no 

Plano Director Municipal - PDM. Nesse sentido, a UIT Centro, surge com um estudo 

que visa a requalificação de um percurso pedonal, de forte potencial turístico, que une 

o Largo do Intendente Pina Manique ao Largo do Monte, local onde se situa o 

Miradouro de Nossa Senhora do Monte. Esse percurso urbano, denominado no actual 

trabalho como Rota do azulejo – “Requalificação do Percurso Pedonal do Beco do 

Monte”, encontra-se actualmente bastante degradado e com carências no ponto de 

vista urbano e social. Nesse sentido o presente capítulo foi desenvolvido no decorrer 

de uma colaboração com a UITC, abrangendo toda a sua equipa de técnicos e 

profissionais, aquando de um estágio de valorização profissional decorrido de 

Fevereiro a Abril do presente ano. Toda a informação aqui contida é autorizada de 

acordo com o anexo A e não é considerada plágio pelo facto de o autor ser o mesmo. 

O percurso que une o Largo do Intendente Pina Manique ao Miradouro de Nossa 

Senhora do Monte é um espaço com necessidades a nível de acessibilidades e 

mobilidade assim como no que diz respeito à higiene urbana. No entanto poderá vir a 

ser impulsionado através da continuação do percurso já existente promovido pelo 

Plano de Acção QREN Mouraria, de forma a dar continuidade ao trajecto e de criar um 

fluxo turístico-cultural entre a Mouraria, a Avenida Almirante Reis e o Largo do 

Intendente até ao Miradouro da Senhora do Monte43. O objectivo é consolidar um 

tecido urbano bastante fragmentado, com uma leitura pouco aprazível e que têm sido 

alvo de algumas reclamações por parte da população aos órgãos administrativos da 

cidade. Foi nesse âmbito que surgiu a escolha do presente caso de estudo por ser um 

espaço na cidade característico da evolução histórica e social da zona estudada, com 

uma diversidade cultural muito elevada44, por ter sido apropriado por diversas 

nacionalidades, e que une as duas freguesias, Arroios e São Vicente, através de um 

percurso pré-existente. 

A opção de dar uma nomenclatura a este percurso urbano – “Rota do Azulejo” - surge 

com o intuito de o integrar numa estratégia de marketing territorial para que este seja 

                                            
43

 Aplicando assim, ao longo deste capitulo, os conceitos de permanência e de transitoriedade defendidos 
por Gordon Cullen (Presente no subcapítulo “Dualidades: Permanencia vs Transitoriedade”, página 74). 
44

 Na lógica de lugar antropológico de Marc Augé, estudado no subcapítulo “Lugares sem Expressão: A 
cidade contemporânea de Marc Augé e de Manuel Castells (Não–Lugar vs Espaço de Fluxos)”, presente 
na página 59. 
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uma mais-valia ao nível da divulgação de uma imagem de forma a atingir um público-

alvo, neste caso turístico. Deste modo, podem-se desenvolver instrumentos e 

oportunidades para estar à altura do desafio, quer ao nível da atracção como da 

fixação, assim como parcerias ao nível social, político, institucional ou económico. 

O diálogo entre as cidades, histórica e nova, decorrente da necessidade de ambas se 

encontrarem no tempo e no espaço actual, apontando desde logo para horizontes 

futuros tem-se revestido de características de complexa abordagem e consequente 

sinuosidade no que respeita a operações no terreno. Apesar disso, e no caso dos 

bairros antigos de Lisboa, especificamente dos de Alfama e Mouraria, as acções de 

reabilitação urbana que pretendem ressuscitar, revitalizando não só o tecido edificado 

mas também as relações sociais e humanas que lhes são próprias, têm acontecido 

persistentemente e obtido visíveis resultados.(Fonseca, 1991, p. 130)  

Nesse sentido, e tendo como exemplo a Rua Cor de Rosa, um caso de sucesso no 

que diz respeito à reabilitação urbana no Cais Sodré, é proposto a ‘Rota do azulejo’ de 

modo a fazer referência ao painéis de azulejo que se encontram no miradouro e que 

representam os pontos turísticos da cidade e à Casa da Viúva Lamego, que desde 

1849 cria peças únicas usando métodos artesanais que embelezam o mundo. As suas 

instalações fabris localizavam-se no edifício onde hoje se situa a sua loja no Largo do 

Intendente em Lisboa e, por esse motivo pode-se criar uma ligação ao contexto 

histórico desta zona, conferindo uma estratégia de marketing como ponto de partida 

desta proposta de reabilitação urbana. 

Relativamente à loja da Viúva Lamego é de referir que: 

[…]esta produzia artigos utilitários (talhas, etc) em barro vermelho e faiança e azulejos 

em barro branco e, no início do século XX o azulejo foi ganhando importância e a 

produção em barro vermelho foi terminando. Nos anos trinta a Viúva Lamego iniciou 

uma colaboração estreita com artistas plásticos, que nas suas instalações, passaram 

cada vez mais a usar o azulejo para exprimirem as suas criações. Os mestres da Viúva 

Lamego continuam a fabricar uma vasta gama de azulejos sempre em pintura manual, 

a elaborar trabalhos especiais a partir de criações de autores e desenvolver novos 

produtos que perpetuam a integração do azulejo na Arquitectura. (Viúva Lamego, 2016)  

Para se fazer a leitura de uma imagem urbana é necessário fazer um levantamento 

das suas características recorrendo a estudos e a recolhas de dados que permitam 

conhecer a zona estudada como parte de um contexto urbano, interpretando assim as 

suas características. (Soares, 2013, p. 12) Nesse sentido no presente capítulo 

procura-se fazer o levantamento do registo a que unidade administrativa pertence, da 

informação cartográfica disponível, da história da evolução do tecido urbano e da 

caracterização socioeconómica da população.  



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   87 

Optou-se por o método de observação directa, que Augusto Santos Silva define como 

sendo um conjunto de técnicas, de recolha e registo de informação, de observação 

visual e auditiva que não envolve interacções verbais específicas com o observador, 

mantendo-se o investigador em anonimato, para fazer uma leitura e caracterização da 

estrutura urbana em estudo, na actualidade. Para isso o espaço social a observar não 

pode ser demasiado extenso e o período de observação demasiado curto, uma vez 

que o que se pretende é a recolha intensiva de informação relativa a um vasto leque 

de práticas e de representações sociais. (Soares, 2013, p. 12-13)  

4.1. LOCALIZAÇÃO 

A ‘Rota do Azulejo’ pertence à freguesia de Arroios e de São Vicente caracterizando-

se como sendo um percurso urbano que liga o Largo do Intendente Pina Manique ao 

Largo do Monte, local onde se situa um dos pontos mais elevados da cidade, a 101 

metros de altitude – o Miradouro Nossa Senhora do Monte. Este último, entenda-se 

Miradouro, pode ser acedido através de pelo menos três percursos identificados: 

1. A partir da Rua da Graça; 

2. A partir do Largo da Graça; 

3. A partir do Largo do Intendente. 

 

 
Ilustração 4 - Ortofotomapa com marcação do percurso em estudo {[adaptado a partir de:] Google, 2016) 

Largo do Intendente Pina Manique 

Largo do Monte 
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Aqui é estudado o terceiro percurso identificado que liga o Largo do Intendente Pina 

Manique, um espaço criado da necessidade de desafogo45, ao Largo do Monte, um 

espaço de contemplação segundo define Pedro Brandão46.  Não esqueçamos que 

estes dois pontos do percurso são espaços de permanência, de estada, associados a 

modos de locomoção suave, espaços de estadia e lazer, ligados por um percurso, 

conferido pela presença de ruas e travessas, a que é associada a noção de 

transitoriedade.47 

Este percurso realiza-se no sentido Sudeste - Oeste para Este - sendo considerado 

um percurso curto de dificuldade média, com cerca de 400 metros de extensão e 

declive médio de 12.9º, realizável em aproximadamente trinta minutos. É considerado 

um percurso turístico mas devido ao seu estado de conservação carece de atenção. 

A capela da Nossa Senhora do Monte, situada no Largo do Monte, tem uma 

localização privilegiada oferecendo uma das melhores vistas panorâmicas sobre a 

cidade. A forma deste miradouro, em semicircunferência, proporciona excelentes 

condições para observar e fotografar Lisboa,  não fosse ele um espaço de 

contemplação, avistando-se o estuário do Tejo, a igreja da Graça, o castelo de São 

Jorge e o bairro da Mouraria, assim como a baixa pombalina, as ruínas do convento 

do Carmo, o parque de Monsanto, as Avenidas Novas e as demais colinas de Lisboa,. 

(Ezimute, 2014) Todos estes pontos estão referenciados em painéis de azulejo 

instalados no varandim de observação, para facilitar a sua identificação. 

Este miradouro está enquadrado num pequeno jardim repleto de árvores arboriformes, 

que proporcionam boas sombras e dispõe de instalações sanitárias públicas, no 

fronteiro Largo do Monte. É, no entanto, um dos miradouros menos frequentados pelos 

visitantes e turistas de Lisboa. As poucas acessibilidades a este miradouro, bem como 

a falta de informação e a fraca aclamação deste lugar, e ainda, a má conservação dos 

percursos, que lhes confere um aspecto degradado e inseguro, constituem problemas 

de espaço público bem como problemas a nível social. 

 

                                            
45

 De acordo com a definição de Ana Seixas presente na Página 78, subcapítulo “ Tipologias de espaço 
público”. 
46

 De acordo com o subcapítulo “ Tipologias de espaço público”, referido na página 80. 
47

 Os espaços de permanência, como mencionado nas páginas 74-75 do subcapítulo “Dualidades: 
Permanência vs Transitoriedade”, são caracterizados pela presença de mobiliário urbano adequado e 
com pontos de sombra para que se tornem agradáveis para o seu utilizador, enquando os espaços de 
transitoriedade referem-se a caminhos delimitados associados à noção de movimento, de fluidez. 
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Ilustração 5 – Perfil esquemático longitudinal do percurso pedonal (Oeste-Este), não está à escala.

 48
  

Por uma questão de organização optou-se por dividir o percurso por troços para 

simplificar o seu estudo e caracterização conforme apresentado na ilustração abaixo.  

 
Ilustração 6 - Ortofotomapa com marcação do percurso em estudo e delimitação dos Limites Administrativos ([Adaptado a partir de:] 

Lisboa. Câmara Municipal, 2016). 

 

 

O Troço 1 une o Largo do Intendente à Rua da Bombarda, o Troço dois por sua vez 

vai da Rua da Bombarda até à Rua Damasceno Monteiro e, por último, o Troço 3 

segue da Rua Damasceno Monteiro até ao Largo do Monte. 

                                            
48

 Imagem cedida pelo departamento da Unidade de Intervanção Territorial Centro da Câmara Municipal 
de Lisboa. 

 
Actual Limite Administrativo (Arroios – São Vicente) 
 
Antigo Limite Administrativo ( Anjos – Graça) 

 
Área de intervenção ( A ≈ 3.150m²)  
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4.2. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR 

No presente subcapítulo será estudada a história e o contexto urbano e social que 

caracterizam o bairro de Anjos e de São Vicente, em Lisboa, núcleos centrais da 

cidade com várias intervenções de reabilitação urbana, numa tentativa de 

compreender se estamos perante um “não-Lugar”, um “espaço de fluxos”, um “lugar 

antropológico” ou um “espaço de lugares”49. 

Anjos era uma antiga freguesia do concelho de Lisboa, com 0.49 km² de área, criada 

em 1564, no reinado de D. Sebastião I de Portugal, por desvinculação da freguesia de 

Santa Justa. Ocupando uma boa parte da Avenida Almirante Reis e suas zonas 

circundantes, sensivelmente limitado a sul pela Rua da Palma e a norte pela Rua 

Pascoal de Melo. O bairro dos Anjos era um dos mais coloridos de Lisboa e também 

um dos mais degradados. Outrora foi uma zona residencial com alguns importantes 

edifícios de arquitectura neoclássica e modernista. A sua mancha urbanística é hoje 

muito heterogénea e carente de requalificação.(Lisboa, 2016a) 

Como consequência de nova reorganização administrativa, foi determinada a extinção 

da freguesia, passando a quase totalidade do seu território a integrar a nova freguesia 

de Arroios, com apenas uma pequena parcela de território, confinante com a também 

extinta freguesia da Graça, a transitar para a nova freguesia de São Vicente.  

O nome da freguesia de Arroios invoca os numerosos cursos de água que por lá 

existiram. Estes terrenos ficaram marcados pela ribeira de Arroios (ou regueirão dos 

Anjos), divididos pela colina de Santana, com solos férteis de hortas, prados, olivais e 

vinha, constituíram elementos comuns a este território, com um povoamento e 

crescimento urbano semelhantes. 

Arroios é uma zona de edifícios residenciais e mistos, construídos no período que se 

inicia antes de 1919 e decorre até 1970, com maior intensidade entre 1919 e 1945. Os 

edifícios têm vários pisos e compõem-se de alojamentos de dimensão média a grande, 

tanto pelo número de divisões como pela área. Os alojamentos são sobretudo 

arrendados mas fica perto o número dos que têm proprietário ocupante. (Lisboa. 

Câmara Munícipal, 2016a)  

A Graça era uma antiga freguesia do concelho de Lisboa, com cerca de 0,35 km2. 

Com a mais recente reforma administrativa das freguesias do município de Lisboa, a 

antiga freguesia da Graça juntamente com as freguesias de São Vicente de Fora e de 

Santa Engrácia, passaram a fazer parte integrante da nova freguesia de São Vicente, 

                                            
49

 Referenciando o subcapítulo “Lugares sem Expressão: A cidade contemporânea de Marc Augé e de 
Manuel Castells (Não–Lugar vs Espaço de Fluxos)”, página 59-67. 
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não correspondendo exactamente à soma aritmética mas quase completamente aos 

seus limites.(Lisboa, 2016a) 

A freguesia de S. Vicente é delimitada a norte pelo monte de S. Gens, onde D. Afonso 

Henriques instalou o acampamento das forças portuguesas durante o cerco dos 

soldados alemães, frísios e flamengos, em 1147.Na Idade Média esteve aqui instalada 

a Universidade ou Estudo Geral, nome ainda recordado na rua das Escolas Gerais, 

percorrida pelo célebre Eléctrico 28, que liga os Prazeres ao Largo do Martim Moniz, 

passando pela Baixa (Lisboa. Câmara Munícipal, 2016a) 

4.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

As cidades portuguesas nasceram, na sua maioria, a partir de pontos elevados, 

geralmente com bons meios de acesso mas que permitissem boas condições de 

defesa. Desenvolveram-se através da expansão dos seus limites físicos, no sentido 

descendente, possibilitando assim o progresso do comércio e o abastecimento das 

zonas envolventes. Tornaram-se centro das funções administrativas, políticas, 

religiosas e culturais – polos de trocas - em espaços físicos que são, na sua grande 

maioria, o resultado da evolução de povoações de há vários séculos.(Costa, 1993 p.4) 

Lisboa não é excepção. Situada em grande parte na encosta norte e poente da Colina 

do Castelo, a localização actual da Mouraria e da Graça foi em tempos um território 

habitado por árabes. Estes, desde o séc. VIII até ao séc. XII, construíram habitações, 

mesquitas e fontes, em alguns casos adaptações de estruturas romanas, dando assim 

origem a um tecido urbano malha irregular e sinuosa, formada de forma espontânea, 

orgânica e até acidentada, devido à topografia do lugar.(Marques, 2015, p.50) A 

ocupação tanto da Mouraria como da Graça remete então para uma das primitivas 

colinas da Lisboa cristã. 

O da história: «a história universal é história de cidades», disse Spengler; o da 

geografia: «a natureza prepara o local e o homem organiza-o de maneira a satisfazer 

suas necessidades e desejos», afirma Vidal de la Blache; o da economia: «em 

nenhuma civilização a vida das cidades se desenvolveu independentemente do 

comércio e da indústria» (Pirenne); o da política: a cidade, segundo Aristóteles, é um 

certo número de cidadãos; o da sociologia: «a cidade é a forma e o símbolo de uma 

relação social integrada» (Mumford); o da arte e arquitectura: «a grandeza da 

arquitectura está ligada à da cidade, e a solidez das instituições costuma avaliar-se 

pela dos muros que as protegem» (Alberti).(Goitia, 2010, p. 9) 
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Ilustração 7 – Panorâmica de 1950 tirada do castelo de São Jorge sobre a Mouraria (Branco, 1950) 

Por ser uma importante zona estratégica D. Afonso Henriques escolheu-a para montar 

o seu quartel-general, em 1147 aquando da conquista da cidade de Lisboa, devido à 

necessidade de expulsar os mouros, já vencidos, para fora dos limites da cidade, que 

veio a ser contemplada em 1170 pelo foral50, sendo por isso essa a data formal da sua 

criação51. Este local, conhecido pelo nome árabe de “Almofala”, era um subúrbio da 

“Aschbouna”52, a Lisboa Mourisca. (Marques, 2015, p. 51) 

A Graça era nesta altura um espaço quase desabitado. Era uma zona fértil com 

hortas, olivais e pomares abundantes que abasteciam a cidade com os seus produtos 

hortícolas. Grande parte destas terras pertencia aos monges – terras adquiridas por 

doações régias - sendo possível, actualmente, encontrar ainda alguns vestígios dessa 

época. (Soares, 2013, p. 42) 

Em 1147, os monges Agostinhos iniciaram a construção de um mosteiro, que incluía 

um cemitério público e de um pequeno eremitério, na encosta do monte de S. Gens 

procurando melhores condições de isolamento para a meditação. Mais tarde foi 

também construído um pequeno mosteiro com capela no mesmo monte, em 

1243.(Soares, 2013, p. 42-43) 

                                            
50

 “[…]Este foral continha disposições legais que definiram o estatuto da comunidade de Muçulmanos no 
seio da sociedade cristã, garantindo-lhes a liberdade de religião e a conservação das suas propriedades 
mediante pagamento dos impostos e cumprimento de certas obrigações, em suma, um quadro específico 
dos seus deveres e direitos.”(Von Kemnitz, 1996, p.80) 
51 

Acredita-se que a Mouraria pertencia, desde a sua criação, à freguesia de Santa Justa. A mesma 
freguesia que, após a extinção da Mouraria como arrabalde de mouros, acolheu as camadas mais 
populares da população salientando a noção de segregação social e espacial que, ainda hoje, está 
associada a esta zona da cidade de Lisboa. 
52 

Nome dado a Lisboa pelos Mouros no séc V d.C 
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“[…]A fundação do Convento Franciscano do ramo feminino (Clarissas), em 1293, e a 

instalação da universidade (estudos gerais), em S. Vicente, constituiu um polo de 

expansão urbana que atraiu uma população aristocrática.” (Soares, 2013, p. 43) 

Com o passar do tempo, em 1305, todos os conventos da ordem de Santo Agostinho 

passaram a ser também da invocação de Nossa Senhora da Graça, dando nome a 

esta zona da cidade - Graça. “A construção de habitações junto de edifícios religiosos 

e ao longo dos velhos caminhos de demarcação das cercas permitiu a consolidar a 

zona entre S. Vicente e o Convento da Graça.” (Soares, 2013, p. 43)  

Dos primórdios da monarquia lusitana, o Bairro da Graça, guarda apenas os vestígios 

assinalados na capela da Nossa Senhora do Monte (Ermida de São Gens)53, erguida 

após a tomada de Lisboa.  

“É com a construção da Cerca Fernandina, no séc. XIV, que o bairro fica 

definitivamente separado da cidade.”(Marques, 2015 p. 51) Definiu-se um novo 

perímetro urbano ficando toda a zona edificada a oriente e passando o centro histórico 

antigo a ser abrangido. 

No limite oriental, estava limitada pela cerca conventual de S. Vicente e erguia-se para 

norte onde entroncava no Mosteiro da Graça, fazendo este parte da muralha. 

Invertendo para sul ia até Santo André, onde se ligava ao troço norte que envolvia a 

colina do castelo e a isolava da mouraria. (Soares, 2013, p. 43) 

As portas desta cerca abriam-se então em “[…]S. Vicente, a leste, em Santo André, a 

poente, e nas entradas secundárias: os pequenos postigos de Nossa Senhora da 

Graça ou dos Agostinhos, a norte, e o do caracol da Graça, que permitia a ligação ao 

Socorro.“(Soares, 2013, p. 43) 

A capela da Senhora do Monte a par de todos os terrenos da cerca conventual dos 

Agostinhos da Graça, ficaram no exterior sendo só o grande mosteiro gótico, com a 

igreja implantada - a sul do claustro - e a fachada de uma torre, virada a poente, 

ficaram dentro da cidade. “”Todo o perímetro era defendido por torres quadrangulares 

para defesa e controle.”” (Calado et al apud Soares, 2013, p. 43) 

                                            
53 Reza a lenda, que as senhoras grávidas que se sentem na cadeira de pedra que lá se encontra, terão 

partos fáceis e, por esse motivo é, ainda hoje, muito visitada por grávidas. 
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Esta situação, a par do que foi referido inicialmente, desvaneceu com o 

desenvolvimento urbano, social e económico que levou ao transborde das suas 

próprias muralhas, através da expansão dos seus limites físicos.  

[...] o bairro continuaria fora das muralhas da cidade, constituindo-se como uma 

espécie de espaço intersticial que, mesmo após a expansão da cidade, com a 

urbanização dos campos e o derrube da Cerca Fernandina, condicionou, do ponto de 

vista simbólico e urbano, a elaboração de um complexo processo de estigmatização 

territorial que, na actualidade, ainda se faz notar. (Menezes, 2012, p. 72) 

A Lisboa seiscentista é caracterizada a nível urbano, pelos graves problemas de 

acessibilidade, salubridade e controlo de construções, muito devido, também, à 

expansão dos seus limites.  

A Mouraria, neste período, expande-se para sul e poente até ao Poço de Borratem e à 

Rua da Palma. É ainda importante referir que, também neste período, se assistiu à 

construção de palácios e conventos, por parte da nobreza e do clero, como é o caso 

do Palácio do Marquês de Alegrete.(Marques, 2015, p. 52) 

Com os terramotos do séc. XVI a Graça foi procurada, por ser mais alta e menos 

povoada, por moradores da cidade antiga ganhando a ambiência de bairro. (Soares, 

2013, p. 44) 

A influência dos frades Agostinhos foi determinante na edificação urbana desta colina 

de Lisboa. “Os cerca de 1500 frades que chegaram a viver no convento aumentaram 

consideravelmente a população constituída também por trabalhadores agrícolas, 

oleiros e serviçais da nobreza recentemente instalada.” (Soares, 2013, p. 44) No 

decorrer os séculos XVII e XVIII, foi possível assistir ao cresceu o prestígio da zona 

devido à construção de grandes palácios urbanos ao longo das calçadas da Graça de 

Santo André e no Largo da Graça (Condes de Figueira, Senhores da Trofa e Abelhos). 

(Soares, 2013, p. 44) 

“Em 1700, a muralha Fernandina deixou de ter sentido o que levou à demolição dos 

postigos de Santo Agostinho e do Caracol da Graça.”(Soares, 2013, p. 46) Em 

meados do séc. XVIII o traçado urbano da mouraria já se encontra bastante 

consolidado, “[…]mantendo-se praticamente inalterado após o Terramoto de 1755, 

uma vez que esta foi uma zona pouco afectada […] [sendo] pontualmente sujeita à 

reconstrução pombalina.”(Marques, 2015, p. 52) Por sua vez, da Graça que cresceu 
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no século XV até ao terramoto de 1755 apenas sobreviveu o Convento dos 

Agostinhos, situado no Largo da Graça.  

Com o terramoto de 1755, a zona da Graça voltou ser procurada como destino 

habitacional e, em “[…]1766, construiu-se a capela de Nossa Senhora da Glória que 

contribuiu para a expansão e prestígio da zona. Os factos apresentados permitiram a 

consolidação do núcleo entre as atuais rua da Graça e de Nossa Senhora da 

Glória.”(Soares, 2013, p. 46) 

Com a abolição das ordens religiosas, no âmbito das Reformas Liberais de 1843 “[…]e 

a consequente saída dos monges agostinhos de S. Vicente e da Graça, iniciou-se uma 

nova fase. Grande parte dos terrenos conventuais foram expropriados ou vendidos a 

particulares, sendo que, em alguns casos, também reverteram para a Câmara” 

(Soares, 2013, p. 46), como o convento que foi ocupado como quartel e a igreja 

transformada em sede paroquial - Santo André e Santa Marinha.  

A implantação de indústrias ao longo do rio, no beato e em Xabregas, e a actividade 

portuária leva novamente a população a procurar habitação. É neste período que 

surgem os pátios, na periferia e junto ao Monte, os bairros operários programados na 

Calçada dos Barbadinhos e, sobretudo, as vilas operárias construídas já com o sentido 

estético e critérios urbanísticos. (Soares, 2013, p. 46) 

Durante a primeira República, de 1910 a 1926, sucederam-se os projectos culturais e 

pedagógicos na Voz do Operário e na Escola Oficina nº 1. “A dinâmica cultural do 

bairro da Graça intensificou-se com a abertura do Royal Cine, em 1929, e com o 

florescimento da Rádio Graça nos anos 40 e 50.” (Soares, 2013, p. 49) Os transportes 

urbanos permitiram melhorar a ligação com as outras zonas da cidade, 

nomeadamente, toda a faixa ribeirinha oriental e a Baixa.  

A natureza mourisca, por sua vez, manteve-se quase inalterável até à segunda 

metade do séc. XIX, sendo apenas no início séc. XX que entidades governamentais da 

cidade de Lisboa manifestam os primeiros interesses em intervir na Mouraria. Em 

causa estavam políticas de embelezamento e higienização a par dos ideais 

modernizadores da época. No entanto, só com a formação do estado novo é que se 

vai, de facto, intervir nesta zona da cidade. (Marques, 2015, p. 52-53) 

A sucessão de longos anos de abandono e a ausência de intervenções tecnicamente 

orientadas nestas áreas conduziram a um acentuado estado de degradação do parque 
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edificado nos bairros de Alfama e da Mouraria. O facto de se tratar de uma população 

de fracos recursos económicos, a fraca vitalidade económica dos bairros, o problema 

do congelamento das rendas, o desinteresse de grande parte dos senhorios e a 

ausência de uma intervenção da Administração não permitiram a realização de obras 

de manutenção e conservação regular, que poderiam obviar essas situações. 

(Magalhães, 2008, p. 133) 

“Numa Lisboa que se modernizava a passos rápidos, pouco a pouco, a Mouraria 

tornar-se-ia o mártir esquecido dos efeitos drásticos de uma proposta desastrosa de 

tentativa de limpeza e ordenação urbana.” (Menezes, 2001, p. 71), procedendo-se à 

destruição total da baixa da Mouraria onde hoje em dia é a Praça Martim Moniz. Num 

documento datado de 1948, que pertence á CML, encontram-se as razões que 

levaram a esta acção urbana: 

“[...] o “bairro da Mouraria”, bairro de construções antigas, desajeitadas e inestéticas já 

não tinha razão de existir no coração da cidade e, por outro lado, não permitia a 

construção de uma via de comunicação tão larga quanto a necessária sem se destruir 

totalmente este bairro.”(Lisboa. Câmara Municipal apud Marques, 2015, p. 53) 

Em 1949, inicia-se então o processo acima referido com a demolição da Igreja do 

Socorro e dos quarteirões e ruas que a rodeavam. A par com a Praça da Figueira que 

acabou por ser ocupada por stands pré fabricados de carácter provisório – solução 

encontrada na época para dar resposta às necessidades dos comerciantes que 

vendiam na Baixa da Mouraria e ficaram sem posto de trabalho. Situação que se 

prolongou até aos anos 90, ano em que os stands foram transferidos para a Praça de 

Espanha, local onde ainda hoje permanecem. (Marques, 2015, p. 53) 

“As demolições continuaram com a destruição do Teatro Apolo em 1957 e do Arco do 

Marquês de Alegrete em 1961, o último fragmento das portas da Cerca Fernandina.” 

(Marques, 2015, p. 53) 

As demolições sistemáticas da parte baixa da Mouraria, nos anos 40-60, e o 

desaparecimento do mercado da Praça da Figueira vieram afectar decisivamente o 

núcleo de actividades e funções que caracterizavam e davam vida própria a esta área. 

O arrastamento da situação pós-demolições ajudou a potencializar os factores já 

conhecidos que estão na origem da desagregação de funções anteriormente situadas 

nas zonas do centro histórico e que conduzem à sua marginalização funcional, física e 

social. 

Este quadro traduz-se, no caso da Mouraria, por uma acentuada degradação do 

parque habitacional, com situações de ruína eminente ou mesmo consumada, por 

sobreocupação dos fogos e pela fraca implantação de actividades económicas ou 

culturais dinamizadoras da vida urbana. (Lisboa, 1898 p. 43) 
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Meyer-Heine em 1967 revela, no seu plano para a cidade, a intenção de modernizar a 

área da Baixa da Mouraria através da renovação e revitalização urbana, com vista a 

abrir o caminho ao acesso automóvel, em particular o Martim Moniz. É em 1982 que 

se inicia o Plano de Renovação Urbana do Martim Moniz, proposta elaborada pelos 

arquitectos Carlos Duarte e José Lamas para um concurso promovido pela EPUL – 

Empresa Pública de Urbanização de Lisboa. Este plano procurava incluir 

equipamentos, comércio, escritórios, equipamentos culturais, habitação e 

estacionamento, aparecendo assim o Centro Comercial da Mouraria e o Centro 

Comercial Martim Moniz54, bem como trabalhos de drenagem na zona mais 

ocidental.(Marques, 2015, p. 54) 

[..] no início dos anos noventa, subsistiam grandes carências ao nível das infra-

estruturas básicas. Com efeito, a excepção de algumas intervenções pontuais, estes 

bairros tinham-se mantido preservados de operações de renovação. Se, por um lado, 

esta situação teve a vantagem de salvaguardar a malha urbana e o tecido edificado, 

par outro lado, a manutenção das edificações antigas fez que não se tenha 

acompanhado a evolução dos padrões de conforto e higiene.” (Magalhães, 2008, 

p.133) 

Só 1997 a zona do Martim Moniz foi desocupada de lixo, destroços e estacionamento 

improvisado, sendo mais tarde transformada numa praça com estacionamento 

subterrâneo, como hoje a conhecemos55.(Marques, 2015, p. 54) 

Todo este contexto é relevante porque foi esta sequência de acções que procuravam a 

limpeza e ordenação urbana da Mouraria, que “[…]empurrou as prostitutas, os rufias, 

chulos e tascas que ali tinham alimentado muitas lendas, casos e enredos narrativos 

para uma zona que fica um pouco mais adiante do núcleo do bairro: o Largo do 

Intendente Pina Manique.” (Menezes, 2012, p. 76)  

Este largo adquiriu a sua toponímia devido à construção de um palácio pelo Intendente 

Geral da Polícia. Aqui surgiram também mais palácios edificados por nobres que ali 

construíram a sua residência após a mudança do Intendente Geral. Edifícios esses, 

em alguns casos, considerados, ainda hoje, património municipal.(Marques, 2015, p. 

68) 

                                            
54

 Não esquecer o capítulo relativo á cidade actual, página 67, onde são referidas as reprecurssões de 
todos estes actos para a vida urbana de uma determinada sociedade, neste caso nas actuais freguesias 
de Anjos e São Vicente. A construção destes centros comerciais levou a uma mudança nas dinâmicas 
sociais e culturais da área, tornando-a apelativa ao aparecimento de comércio grossista, maioritariamente 
de comerciantes portugueses, indianos, chineses e africanos. 
55 

De acordo com o plano de Carlos Duarte e José Lamas. 
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É ainda importante referir a Casa Viúva Lamego56, edifício com fachada voltada para o 

Largo do Intendente, que integra um conjunto de arquitectura industrial onde foi a 

Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, construído entre 1849 e 1865 por iniciativa de 

António da Costa Lamego. A fábrica, que adoptou o nome Viúva Lamego, após a 

morte do seu fundador, actualmente é propriedade de uma sociedade designada por 

Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, Lda. Classificado como Imóvel de Interesse 

Público, trata-se de um edifício de estilo romântico, com a fachada decorada, na sua 

totalidade, por um revestimento azulejar figurativo do séc. XIX, muito característicos do 

seu autor - Luís Ferreira, mais conhecido por Ferreira das Tabuletas, pintor de 

azulejos proveniente das Fábricas da Calçada do Monte e Viúva Lamego. Trata-se de 

uma das obras-primas do azulejo "naif" oitocentista, incluindo as figuras alegóricas ao 

"Comércio" e à "Indústria”, que surgem a ladear a entrada. Actualmente existe apenas 

a exposição e venda de azulejos, enquanto a parte fabril, onde são produzidos 

azulejos de grande qualidade, quer industriais quer artísticos, se mudou para outro 

local.(Viúva Lamego, 2016) 

Apesar do Largo do Intendente não ter sido alvo de grandes alterações, este sofreu 

bastante com as renovações urbanas que ocorreram na sua envolvente, dando-lhe um 

carácter marginal e pouco apelativo. Desde prostituição, tráfico de droga, 

estacionamento excessivo, obras clandestinas, bares e pensões, o Largo foi ocupado, 

desqualificado e marginalizado, tornando-se um ponto a evitar na cidade. 

Até ao início do século XX era um eixo de circulação intensa com a ligação à estrada 

de Sacavém, uma das principais saídas da cidade de Lisboa mas com a abertura da 

Avenida Almirante Reis este Largo perdeu parte da sua importância.(Marques, 2015, 

p. 68) 

Foi neste panorama que surgiu o Gabinete Local da Mouraria, GLM57, fundado pela 

CML em 1985, que, tal como outros criados pela cidade perante nova ideologia 

urbana, pretendia “[…]não só estancar e inverter essas tendências desqualificadoras, 

como também, e concomitantemente, proceder à requalificação física, social e 

funcional desses bairros, de acordo com a sua memória colectiva e com as novas 

                                            
56

 Relevante por ser parte integrande do caso de estudo apresentado. 
57

 A actividade do Gabinete Local da Mouraria baseia-se numa intervenção urbana no edificado, pela 
reabilitação de edifícios que servissem a população ou que se encontrassem em ruína eminente. A 
revitalização funcional da zona é a prioridade de modo a garantir uma melhoria das condições de 
segurança e habitabilidade, a par da reabilitação de património classificado, espaço público e 
equipamentos culturais, tentando restabelecer actividades e ofícios comerciais e tradicionais do bairro. 
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condições da vida urbana” (Ribeiro, 1991, p.56). Este foi o primeiro passo numa 

mudança de actuação da administração central nos problemas da reabilitação urbana 

e social na cidade permitindo uma “[…]dinâmica de intervenção local com uma 

estrutura organizacional própria, promovendo em consequência uma gestão integrada, 

com rosto e participada – em suma, uma gestão de proximidade” (Lisboa, 2011c, p. 

41) 

Em 1994 foram criados mais Gabinetes Locais58, em outras zonas consideradas 

críticas da cidade, tendo como base sempre os mesmos objectivos. São aqui referidas 

questões que se baseiam com a participação nos planos, estudos e projectos urbanos 

assegurando a sua concretização; a promoção e participação da população, assim 

como dos seus representantes; a programação e execução de obras de construção e 

manutenção em edifícios municipais; o receber e encaminhar de pedidos; a execução 

de acções de dinamização cultural e social; e a fiscalização do estado de conservação 

de edifícios, salvaguardando o património edificado. (Marques, 2015, p. 62–63) 

Esta nova política urbana, que se baseia em ideais de requalificação, reabilitação e 

revitalização sociocultural, económica e urbana conduziu às “[…]dimensões mais 

importantes da reabilitação urbana: a participação alargada e o protagonismo activo 

dos agentes sociais nele implicados”.(Ribeiro, 1991, p. 57) Toda esta mudança no 

modo de agir associada ao apoio dos Gabinetes Técnicos, que servem de ponte entre 

a população e os novos planos para o seu bairro, levou os moradores a ter uma 

atitude de readaptação e aceitação, algo por vezes difícil, agilizando na formulação de 

necessidades e questões emergentes. Solidificou-se assim uma política que actuava 

numa “[…]território de intervenção, o que permitia uma visão de conjunto dos seus 

problemas perspectiva intersectorial, promovendo uma gestão integrada de cada 

parcela do e simultaneamente uma maior eficácia e economia na sua abordagem e 

resolução”(Magalhães, 2008, p. 102) 

Embora muito tenha mudado nos últimos anos, principalmente no interesse e na 

intervenção da administração pública, é inegável o mau estado de conservação em 

que zona do Intendente e da Mouraria se encontravam, a par dos seus espaços 

envolventes, como é o caso da Graça, e em alguns casos ainda encontram. Esta 

situação, aliada à evolução história e social anteriormente referida, permitiu que 

comportamentos sociais e urbanos se materializar numa profunda degradação de 

                                            
58 Proposta nº365/94 publicada no Diário da República, nº 259, II série, de 9 de Novembro de 1004. 
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imóveis criando uma maior marginalização da zona e aprofundando o desinteresse 

não só dos proprietários, como dos habitantes do resto da cidade. O GLM identificou 

esses problemas, entre outros, o que levou, posteriormente, ao Plano de Salvaguarda 

de 1989 e ao Plano de Urbanização da Mouraria de 1997. (Marques, 2015, p. 63) 

O primeiro, que só surgiu anos mais tarde, tinha como objectivo “[…] definir e orientar 

as acções de reabilitação urbana da Mouraria e a criar condições para erradicar os 

fenómenos propiciadores da degradação do ambiente urbano e qualidade de vida das 

suas populações”(Magalhães, 2008, p. 150). Embora as propostas nunca terem 

surgido inteiramente executadas devido à rigidez do plano impossibilitando-o de se 

adaptar à dinâmica própria do bairro. É no entanto importante referir que questões 

relativas à protecção do património arquitectónico, ao estímulo do desenvolvimento do 

tecido social e económico, à protecção dos usos urbanos tradicionais foram premissas 

tidas em conta para assegurar condições de segurança básicas.(Marques, 2015, p. 

63) 

O Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria, PUNHM59, por sua vez, 

surge como resultado de estudos do GLM, muitos já integrados no Plano de 

Salvaguarda, e na sequência da aprovação do Plano Estratégico de 1992 e do PDM 

de 1994, tendo como principais objectivos “[…]a definição de princípios para a 

salvaguarda do património e a sua integração no planeamento urbanístico”.(Marques, 

2015, p.63) Esta intervenção fundava-se então em três estratégias base relativas à 

diversificação do espaço de vida social (através da criação de espaços verdes 

públicos e arranjo paisagístico de áreas livres), à instalação de equipamentos 

destinados à população e que servissem de atracção a um novo público-alvo e ao 

melhoramento da rede de circulação e acessibilidade. Neste sentido, assiste-se à 

reactivação do Teatro Taborda, ao aparecimento um equipamento hoteleiro na Graça, 

à criação de estabelecimentos de ensino a nível pré-primário, à implantação de áreas 

para actividades artesanais, à reanimação de espaços degradados em becos e 

recantos dando-lhes acesso a vias automóveis e à reapropriação de pequenos largos 

como polos de encontro e de lazer. Previa-se também a eliminação das dificuldades 

de trânsito no eixo de acesso central ao bairro, a criação de um novo esquema de 

circulação viária, a construção de parques de estacionamento subterrâneo a abertura 

de novas vias pedonais. (Marques, 2015, p. 63-64) 

                                            
59

  Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria aprovado na Assembleia Municipal de Lisboa a 
20 de Junho de 1996 e a 16 de Junho de 1997 e publicado no Diário da República, II Série, nº 239, de 15 
de Outubro de 1997, através da Declaração n.º 265/97. 
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Para o Largo do Intendente, a título de exemplo, previa-se a recuperação do 

equipamento urbano existente, o reforço da iluminação pública, a valorização dos 

elementos arquitectónicos e o tratamento das áreas ajardinadas, o que demonstrava 

uma preocupação pela sua dinamização social e cultural desta área urbana.60  

[…] reabilitação dos edifícios notáveis onde se propõe a instalação de habitação, uso 

comercial, bem como um equipamento de carácter cultural e museológico (relacionado 

com a produção da tradicional cerâmica local). Prevê-se também a instalação de locais 

onde se efectuem exposições temporárias, onde se localizem ateliers de aprendizagem 

de ofícios tradicionais, bem como a instalação de equipamento similar de hotelaria para 

apoio das actividades culturais. (Lisboa, 2015a) 

Existia assim uma procura pela identificação e demarcação de polos de reabilitação 

integrada através da : 

[…] definição de áreas, situadas em locais degradados, com potencialidades 

ambientais, espaciais e arquitectónicas, aptas à revitalização, através da instalação de 

novas actividades, espaços verdes e equipamentos, que induzam, por efeito de 

arrastamento, a reabilitação das áreas circundantes (Lisboa, 2015e). 

Foi então que a CML identificou que a dinâmica urbana desta área da cidade se 

mantinha pouco alterada, apesar da entrada em vigor do Plano Urbano - PU, não 

demonstrando as preocupações de revitalização e reabilitação previstas no Plano em 

vigor. Nesse sentido, em 2013, submeteu-se um relatório de alterações ao PUNHM 61 

que redefinia, essencialmente, a área de intervenção, a implementação de apoios à 

reabilitação e revitalização na tentativa de atrair turismo e gente jovem, na 

simplificação de procedimentos legais, na baixa taxa de participação em programas de 

obras comparticipadas de iniciativa particular, na elevada taxa de edifícios 

desocupados e  na segurança das estruturas (altura dos edifícios, demolições, 

coberturas, etc). Era também referida a fraca adesão a programas como o Recria, 

Recriph e Rehabita62 na zona da Mouraria.(Marques, 2015, p. 65) 

                                            
60

Estratégia urbana recorre à procura de dar identidade, continuidade, segurança, conforto, acessibilidade 
e inclusão social, de acordo com o referido no subcapítulo “ Lógicas de dinamização de um lugar sem 
expressão” presenta na página 82-84. 
61 Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
62

 Obras de iniciativas privadas com comparticipação do estado: 
Recria – Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados, regulado pelo 
Decreto-lei n.º 329-C/2000, de 22 de Dezembro e pela Lei nº 46/85, de 20 de Setembro. 
Comparticipação, com base no valor das rendas recebidas, máxima de 65% da administração pública, 
CML e IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana - para a execução de obras de conservação 
ordinária ou extraordinária e de beneficiação em imóveis arrendados.  
Recriph - Regime Especial de Comparticipação e Financiamento de Prédios Urbanos em Regime da 
Propriedade Horizontal, de acordo com o Decreto-Lei nº106/96, de 31 de Julho (nº1 do art. 5). 
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Em 2009 é criado o Programa de Investimento Prioritário em Acções de Reabilitação 

Urbana - PIPARU63 como resposta à necessidade de “[…]intervenção prioritária na 

área da reabilitação urbana” (Lisboa, 2011c, p. 43). É feita então uma análise, 

inventariado e orçamentos relativos às intervenções abrangidas por este programa 

referentes ao espaço público e espaço verde, a equipamentos diversos, edifícios 

habitacionais de propriedade privada e municipal e, ainda, demolições. (Marques, 

2015, p. 65-66) 

Por sua vez o Programa de Valorização do Património - PVP64, aprovado no final de 

2011, prevê:  

[..] um conjunto de novos programas de intervenção, listagens dinâmicas dos edifícios 

municipais ocupados e devolutos com identificação do número de fracções e estado de 

conservação, e uma avaliação estratégica das potencialidades de todos os programas. 

(Lisboa, 2013, p. 4)  

Estes novos programas incluem projectos de reabilitação urbana65 e de alienação de 

edifícios66 procurando “[…]reabilitar edifícios em mau estado de conservação, 

repovoar a cidade, incentivar a economia e o sector da construção, diminuir o 

investimento inicial e promover a sua reabilitação sem investimento municipal” (Lisboa, 

2015a, p. 11, 2013) tudo isto com o objectivo de passar da crise à oportunidade, 

melhorando significativamente a coesão territorial - tema abordado ao longo de toda a 

presente dissertação. 

Fica assim clara a mudança de preocupações ocorrida nos últimos 20 anos referente à 

reabilitação urbana, não só relativa ao edificado mas também, no que diz respeito a 

melhorar a qualidade de vida urbana e a coesão social e territorial, em tom de 

                                                                                                                                
Comparticipação dada a proprietários pela CML e IHRU para a execução de obras de conservação e 
beneficiação das partes comuns de prédios urbanos em regime de propriedade horizontal. Têm acesso a 
este regime as administrações de condomínios, a titulo de exemplo. 
Rehabita – Regime de Apoio Habitacional em Áreas Urbanas Antigas, intuído pelo Decreto-Lei nº106/96, 
de 31 de Julho.  
Prevê o apoio à reconstrução de edfícios habitacionais sem recuperação possível, criando também 
condições temporárias para os moradores que consequentemente ficariam temporariamente sem casa. 
63 

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou o financiamento para a realização do PIPARU pela Proposta nº 
116/2009, tendo sido as listagens do plano de acção aprovadas através da Proposta nº763/2010, de 2 de 
Fevereiro. 
64

 Programa de Investimento Prioritário em Acções de Reabilitação Urbana Habitacional Municipal 
aprovado pela Deliberação 679/CM/2011, de 21 de Dezembro. 
65

 Como o Programa Reabilita Primeiro, Paga Depois, o Reabilita Arrenda Devolve (concessão para 
arrendamento a 12 meses) e os programas de renda convencionada, entre os quais, a Renda 
Convencionada Geral, rendas abaixo do valor de mercado, a Renda Convencionada Jovem, associado ao 
já existente Porta 65 Jovem, e o Programa de Arrendamento Estudante. 
66

 O Programa de Venda Faseada a Moradores e o Programa de Alienação a Jovens que decorre por 
sorteio. 
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exemplo, destacam-se o Programa BIP/ZIP67, o Programa Acupunctura Urbana e a 

construção de vários GABIPs68. Neste processo estão envolvidos os serviços 

municipais, as Juntas de Freguesia e ainda associações de moradores e organizações 

não-governamentais. (Marques, 2015, p. 67) 

Entendemos então que a área urbana a que o percurso estudado pertence é repleta 

de histórias e fluxos sociais e culturais que resultam, em parte, nas necessidades de 

adaptação da população às opções governamentais e às condicionantes do terreno 

(referindo não só a sua morfologia mas também questões relativas aos terramotos, de 

acordo com  o que foi referido no presente). É importante salientar que os modos de 

ocupação, embora semelhantes, variam ao longo do percurso. Enquanto a Graça se 

dinamizou e foi ganhando, ao longo do tempo, a ambiência de bairro, a Mouraria 

manteve-se quase inalterável até à segunda metade do séc. XIX, características que 

marcaram muito o modo como esta zona da cidade, ainda hoje, é vista pela população 

em geral.  

4.2.2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Como ponto de partida para esta temática – análise sociodemográfica, é importante 

salientar a falta de informação actualizada. Perante esta questão salienta-se que os 

dados aqui presentes se baseiam nos Censos de 2011. 

Por uma questão de organização em primeira análise será referida a freguesia de 

Arroios e, só depois, a freguesia de São Vicente. 

A actual freguesia de Arroios tem uma área de 212,8 há correspondentes a 2,5% da 

cidade. Apesar de ser uma freguesia que se caracteriza por ter o dobro da densidade 

dos edifícios, alojamentos, famílias e indivíduos por hectare, registada na Cidade, é 

uma freguesia fortemente marcada pela reabilitação e nova construção, estando entre 

as cinco freguesias de Lisboas que maiores alterações sofreram neste âmbito. No 

primeiro caso, reabilitação é superior á média da cidade (4%) e no segundo, novas 

construções, iguala-a. (Lisboa. Câmara Municipal, 2011a) 

                                            
67 “O programa BIP/ZIP assume-se como “um instrumento de politica pública municipal que visa 
dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais de melhoria dos habitats abrangidos, através do 
apoio a projectos locais que contribuam para o reforço da coesão sócio-territorial no município. O 
programa destina-se exclusivamente a apoiar atividades e projectos a desenvolver nos Bairros e Zonas 
de Intervenção Prioritária inscritos na Carta dos BIP/ZIP de Lisboa, aprovada pela Assembleia Municipal 
através da Deliberação 15/AML/2011 de 01 de Março”. (Lisboa, 2015e) 
68 

Gabinetes de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária. 
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Ilustração 8 – Dinâmica de reabilitação e construção nova registada no Gesturbe relativa à Freguesia de Arroios (Lisboa. Câmara 

Municipal, 2011a, p. 3) 

 

A população que habita a área correspondente à antiga freguesia dos Anjos, actual 

freguesia de Arroios, é constituída maioritariamente por indivíduos na faixa etária dos 

25 aos 64 anos de idade, representando 54% da população sendo que, um terço da 

população está acima dos 64 anos (24%). (Lisboa. Câmara Municipal, 2011a) 

Desde 2001, data dos censos anteriores, apenas se verificou um aumento no número 

de jovens até aos 14 anos e nos adultos entre os 24 e 64 anos “[…] mas perde 

população (3%), jovem (-22%) e idosa (-16%).” (Lisboa. Câmara Municipal, 2011a, p. 

2) No entanto estes dados não espelham a densidade de idosos presentes em arroios 

uma vez que “[…]o número de idosos por cada 100 em idade activa (39%) está 

próximo do da Cidade (37,5%) e o número de famílias que integram pessoas idosas, 

iguala também o da Cidade (39%).” (Lisboa. Câmara Municipal, 2011a, p. 2)  

A freguesia de São Vicente tem uma área de 125,3 ha que corresponde a 1% da área 

de Lisboa. “[…]É um espaço da Cidade que, entre Censos, perde indivíduos (-14.7%) 

e famílias (-7%) e ganha edifícios (22%). Este facto não tem equivalência nos alvarás 

de reabilitação ou construção do conjunto da Cidade, que têm pouca expressão (3%).” 

(Lisboa. Câmara Municipal, 2011b, p. 2) 
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Ilustração 9 - Dinâmica de reabilitação e construção nova registada no Gesturbe relativa à Freguesia de Arroios (Lisboa. Câmara 

Municipal, 2011b, p. 3) 

 

Entre censos, de 2001 a 2011, São Vicente de Fora perde população, principalmente 

na faixa etária mais jovem, dos 15 aos 24 anos,”[…] embora também ocorra nos 

adultos (-12%, 20 a 64 anos) e idosos (-16%).” (Lisboa. Câmara Municipal, 2011b, p. 

2) 

4.2.1. CONTEXTO SOCIAL E ECONÓMICO – ESTRATÉGIAS URBANAS 

EM VIGOR 

Esta zona de Lisboa tem sido alvo de diversas intervenções e dinâmicas, no âmbito do 

Programa Integrado da Unidade de Intervenção Territorial Centro (UITC), que visam a 

sua requalificação urbana. De entre as quais, salienta-se o PA QREN Mouraria, a 

requalificação da Avenida Almirante Reis, do Largo do Intendente, do Hospital do 

Desterro e da Praça do Martim Moniz, entre outros.  

“Partindo de um consórcio de parceiros, a Câmara Municipal de Lisboa promoveu, no 

inicio de 2009, uma Candidatura ao Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN), designadamente, ao Eixo 3. Coesão Social, Política de cidades / Parcerias 

para a Regeneração Urbana – Programas Integrados de Valorização de Áreas Urbanas 

de Excelência Inseridas em Centros Históricos, com o objectivo de beneficiar o território 

da Mouraria, que se estende do Largo do Intendente ao Largo Adelino Amaro da Costa, 

e se caracteriza pela sua especificidade sócio – urbanística. A candidatura foi 

aprovada, tendo sido celebrado, em 11 de Agosto de 2009, o Protocolo de Acção, com 

o prazo de realização de três anos.” (Lisboa apud Marques,2015, p. 69) 
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Inicia-se em 2009, na zona da Mouraria, uma intervenção, com a participação do 

QREN mas também do Programa Operacional Regional de Lisboa e do Plano de 

Desenvolvimento Comunitário da Mouraria, que veio melhorar não só o Largo do 

Intendente mas também criar condições para a devolução de um dos bairros mais 

históricos de Lisboa à cidade. (Marques, 2015, p. 69) 

O programa QREN debruçasse sobre a concretização de uma Agenda Operacional 

para o Potencial Humano, de outra para os Factores de Competitividade e, por ultimo, 

de uma Agenda Operacional para a Valorização do Território, todas a cargo do 

Programa Operacional Regional de Lisboa – POR Lisboa69.(Marques, 2015, p. 69-70) 

A última das agendas operacionais abrange a candidatura denominada “As cidades 

dentro da Cidade”70, referida no subcapítulo referente ao contexto histórico cujos 

objectivos se baseavam em: 

“[…] intervenções de requalificação do espaço público, num percurso de 

atravessamento longitudinal da Mouraria, entre os largos do Caldas e do Intendente e 

espaços adjacentes, com melhoria da acessibilidade e mobilidade, [...] a adaptação do 

Quarteirão dos Lagares a Centro de Inovação da Mouraria, a recuperação da Casa da 

Severa como Sítio do Fado, o restauro da Igreja de São Lourenço ao abrigo do 

PIPARU, a reabilitação de 36 fogos habitacionais, a adaptação do mercado do Chão do 

Loureiro e a revitalização da Praça do Martim Moniz “ (Lisboa apud Marques,2015, p. 

70) 

O plano divide-se em cinco operações, as primeiras que se caracterizam como eixos 

estruturantes pensados como “desencadeadoras de novas oportunidades de mudança 

e desenvolvimento”, e as restantes três em eixos instrumentais “integradores dos 

valores de identidade, memória e tradição” (Lisboa, 2015a): 

  

                                            
69 

 “O programa estrutura-se em quatro eixos prioritários: Competitividade, Inovação e Conhecimento, 

Valorização Territorial, Coesão Social e Assistência Técnica, que dão origem a um conjunto de projectos, 
cuja pertinência e qualidade será aferida através de indicadores de resultados e de metas. No âmbito da 
realização urbana sobressai um dos seus principais objetivos e eixos: 
Eixo 3 – Coesão Social: Parcerias para a Regeneração Urbana tendo como Objectivo Especifico a 
requalificação sócio-urbanística, focalizada na vertente de inclusão social, designadamente, a reabilitação 
do espaço público ” (Lisboa, 2011c, p.47). 
70

 Com sistema de cooperação entre várias entidades: CML, Associação de Turismo de Lisboa, EPUL, 
instituições locais como a Associação Casa da Achada, a Associação Renovar Mouraria e as Juntas de 
Freguesia abrangidas pelo plano. 
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Tabela 3 - Eixos Estruturantes e Instrumentais do Plano de Acção QREN Mouraria 
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Operação 1 

 

Requalificação do espaço público e do ambiente urbano (CML) 

 

Acção 1.1 Requalificação do Espaço Público 

Acção 1.2 Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade 

Acção 1.3 Sinalética  

Acção 1.4 Estrutura de Gestão e Manutenção do Espaço Público 

 

Operação 2 

 

Refuncionalização e reabilitação do Quarteirão dos Lagares para 

criação do Centro de Inovação da Mouraria (CML) 
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Operação 3 

 

Valoração das Artes e dos Ofícios 

 

Acção 3.1 Extensão das Instalações da Junta de Freguesia de São 

Cristóvão e São Lourenço em edifício no Largo dos Trigueiros (CML) 

Acção 3.2 Extensão das Instalações da Junta de Freguesia do 

Socorro em edifício na Rua da Guia 

Acção 3.4 Sítio do Fado na Casa da Severa (CML) 

Acção 3.5 Acções de Redução de Riscos e de Minimização de 

Danos de Toxicodependência 

Acção 3.6 Conhecimento e Criatividade (IDT) 

Acção 3.7 Publicação Gastronomia da Mouraria (ARM) 

 

Operação 4 

 

Valorização Sócio - Cultural e Turística  

 

Acção 4.1 Restauro de Troço da Cerca Fernandina (CML) 

Acção 4.2 Reabilitação da Igreja de São Lourenço (CML) 

Acção 4.3 Corredor Intercultural (CML) 

Acção 4.4 Festival Multicultural “Há Mundos na Mouraria” (ARM) 

Acção 4.5 Percurso Turístico - Cultural (ATL) 

Acção 4.6 Visitas Guiadas ao Património Histórico e Cultural da 

Mouraria (ARM) 

Acção 4.7 Publicação História da Mouraria em banda desenhada 

(ARM) 

Acção 4.8 Edição em CD de música com referência à Mouraria 

(ARM) 

Acção 4.9 Jornal Bimestral sobre a Mouraria “Rosa Maria” (ARM)  

 

Operação 5 
Plano de Divulgação e Comunicação do Programa de Acção 

(CML) 

 

Fonte:([adaptado apartir de] Lisboa. Câmara Municipal, 2015a) 

 

Foquemos a nossa atenção na Operação 1 referente à Requalificação do Espaço 

Público e Ambiente Urbano por ser a que desenvolve os pontos mais relevantes para 

o presente caso de estudo através da “[…] criação de espaços exteriores de 

qualidade, multifuncionais, com soluções conceptuais adequadas ao tecido histórico – 
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urbanístico e patrimonial da Mouraria e atentas às necessidades da população 

residente” (Lisboa, 2015b). 

Com vista à melhoria do conforto e segurança, à melhoria da acessibilidade e 

mobilidade, à requalificação da imagem urbana e valorização patrimonial, à renovação 

de infra-estruturas e à introdução de mobiliário e equipamentos urbanos o Programa 

de acção QREN Mouraria (PA QREN Mouraria) criou um projecto relativo à criação do 

Percurso Turístico-Cultural integrado na Operação 1 que foi levado a cabo pelo 

Programa Operacional Regional de Lisboa. (Marques, 2015, p. 72) 

Esse Percurso Turístico-Cultural teve como prioridades a requalificação do espaço 

público entre o Largo Adelino Amaro da Costa e o Largo do Intendente Pina Manique, 

assim como os seus espaços adjacentes71. A par das preocupações ambientais, muito 

relacionadas com a Higiene Urbana e que requereram o reforço da intensificação das 

equipas municipais de higiene urbana, estavam priorizados o reaproveitamento de 

materiais e a redução de consumos energéticos, a promoção da melhoria de 

condições de acessibilidade e de mobilidade, pensada especialmente para a 

população residente envelhecida, e ainda um trabalho de sensibilização junto da 

população juvenil. (Marques, 2015, p. 72) 

Esta operação, vencedora do prémio Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - 

IHRU72 2013 na variante de Reabilitação do Espaço Público teve uma grande 

visibilidade e levou ao aparecimento de novos comportamentos sociais. (Marques, 

2015, p. 73) 

Toda a requalificação do espaço público, que atravessa o eixo longitudinal do bairro da 

Mouraria, permitiu a criação de um percurso de potencial turístico e cultural que 

pretende valorizar o património histórico-arquitectónico que se localiza nesse mesmo 

eixo. Este percurso integra imóveis classificados como Monumento Nacional e como 

Imóvel de Interesse Público e outros integrados na carta do Património, e ainda o 

                                            
71

 Esta operação a cargo do PORLisboa, com código de referência LISBOA-03-0841-FEDER-000500, 
eencontra-se dentro do Eixo 3 – Coesão Social tendo como pontos de acção a “[…] requalificação sócio 
urbanística, focalizada na vertente da inclusão social, designadamente, a reabilitação do espaço público, 
o apoio à educação, particularmente ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico, a formação e inserção de 
profissionais, a acção social, o aumento da rede de equipamentos sociais e a dinamização de iniciativas 
econômicas locais” (Portugal, 2015) 
72

 O IHRU tem como objectivo assegurar as politicas definidas nas áreas da habitação e reabilitação 

urbana e premeia anualmete as acções exemplares e inovadoras a nível técnico em quatro categorias 
diferentes. Este instituto resulta da reestruturação do antigo Instituto Nacional de Habitação (INH), 
integrando o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado e parte da Direcção-
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. (Marques, 2015, p. 73) 
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atravessamento da Cerca Fernandina que será posta em descoberto e será um dos 

pontos-altos deste percurso. 

Promoveu também intervenções de reabilitação do edificado e de estruturas 

identitárias importantes como marcas históricas da Mouraria, assim como diversas 

acções sociais e comunitárias que impulsionam a inclusão social da população, e 

ainda uma maior dinamização das relações entre os residentes com a criação e/ou 

requalificação de espaços de uso comum e transversais a toda a população. 

No âmbito do Programa de Intervenção Integrado da Unidade de Coordenação 

Territorial Centro (UITC) referente à Avenida Almirante Reis foram impulsionadas 

várias intervenções ao longo deste eixo de forma a fortalecer o comércio, que se 

encontrava fortemente esmorecido, e a requalificar o espaço público. Assim como, o 

promover de intervenções nos edifícios que se encontravam em muito mau estado de 

conservação e/ou ao abandono. Com o Programa de Intervenção Integrado surgiram 

outras oportunidades de revitalização desta Avenida que permitiram requalificar e 

reutilizar espaços que estavam abandonados ou devolutos, como é o caso do Hospital 

do Desterro. A iniciativa proposta pretendia a instalação de “start-up’s” de empresas 

que impulsionassem o comércio e que oferecessem novas oportunidades de emprego 

e, ainda, que incentivassem o empreendedorismo. É ainda de referir, a recente 

existência do “Fab-Lab” no Mercado do Forno do Tijolo, onde é possível transformar 

ideias em realidade, que permite a criação de novos produtos que se possam 

transformar em valor, em emprego e em riqueza gerada na cidade.  

Foram identificados como oportunidades o jardim da Igreja dos Anjos, com a inclusão 

no programa municipal “Um Bairro Uma Praça”, como um ponto de encontro para a 

comunidade local constituindo uma microcentralidade que concentre actividade e 

emprego, que se consagre como espaço público de excelência, onde se privilegiem os 

modos suaves de locomoção - marcha pedonal e de velocípedes, os transportes 

públicos e onde o trânsito automóvel seja condicionado. Os modos suaves de 

locomoção integram-se no objectivo estratégico da melhoria das acessibilidades e 

circulação pedonais na Avenida Almirante Reis de modo a desenvolver uma rede 

pedonal contínua, segura, eficaz e multifuncional, de acesso universal, contribuindo 

para a implantação do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.  

Desta forma, as propostas de intervenção pretendem contribuir para a definição de 

eixos marcantes da cidade onde se preconiza a multifuncionalidade, com valorização 
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do espaço público e interacção entre os seus utilizadores, o comércio existente, os 

transportes colectivos, os automóveis e todos os modos de transporte. Tem por 

objectivo dotar a cidade de uma rede alargada de modos suaves de transporte, 

nomeadamente pelo alargamento da rede de ciclovias, criando um novo padrão social 

que promove o uso destes modos de locomoção. É ainda de salientar as 

oportunidades geradas pelas dinâmicas sociais e de empreendedorismo que existem 

na zona do Martim Moniz, Hospital do Desterro, e os restantes identificados.  

Foi criado em 2011, com início a Maio de 2012, sob a coordenação do GABIP 

Mouraria73, um plano social integrado no plano geral para este território – Programa de 

Desenvolvimento Comunitário da Mouraria, PDCM. Este teve como principais 

objectivos a melhoria das qualidades de emprego e formação, a maior participação 

social, a promoção da identidade do bairro e a maior uso do espaço público, tendo em 

vista uma maior coesão social, diversidade socioeconómica da população e visitantes 

assim como melhor qualidade de vida e segurança. Ainda neste âmbito do PDCM 

foram feitos estudos que caracterizam o contexto actual do território, desafios e 

problemáticas mais urgentes. (Marques, 2015, p. 74) 

A análise SWOT da Mouraria, tabela 4 da presente dissertação (apresentada abaixo), 

revela os pontos fortes, ou linhas de força, do bairro: o combate à especulação 

imobiliária e a promoção de uma bolsa de arrendamento social, os incentivos a 

projectos de reabilitação low cost com base num urbanismo de proximidade, a 

promoção da participação cívica e do associativismo de base local, o aumento da 

oferta lúdica e cultural de forma integrada, as novas ocupações do espaço físico, o 

aumento da qualidade de vida e a imagem da Mouraria. (Lisboa, 2012, p. 30); assim 

como as fraquezas que se podem traduzir em ameaças, em muito relacionadas com a 

insegurança associada aos comportamentos de risco característicos do lugar, à 

degradação urbana, à falta de qualidade de vida, à ausência de ofertas culturais e 

lúdicas que dinamizem esta área urbana, entre outras. 

Esta análise é um forte indicador das características sociais e urbanas do território em 

estudo, comprovando muitas das premissas até agora defendias relativas ao modo de 

viver da sociedade nesta zona da cidade. Serviu como base para um programa com 

objectivos traçados até 2020. 

                                            
73

 GABIP Mouraria requerido no Despacho nº 81/P/2011, publicado no Boletim Municipal da Câmara 
Municipal de Lisboa nº 908, de 14 de Julho de 2011.  
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Tabela 4 - Análise SWOT da Mouraria (2012 

FORÇAS FRAQUEZAS 

- Áreas com boa dimensão; 
- População bastante heterogénea; 
- Instituições de sociedade civil bastante actuantes 

e empenhadas; 
- Território muito próximo do centro de Lisboa e 

com facilidade de acesso; 
- Existência de edifícios devolutos disponíveis; 
- Forte identidade histórica; 
- Boa rede de transportes públicos; 
- Boas áreas em espaços públicos; 
- Beleza de alguns edifícios e espaços públicos. 

- Insegurança associada ao tráfico de droga; 
- População bastante heterogénea; 
- Envelhecimento da população; 
- Degradação urbana e elevado número de prédios 

devolutos; 
- Território disperso; 
- População com elevada rotação; 
- Falta de qualidade de vida; 
- Proliferação de fenómenos de exclusão social e 

pobreza; 

- Falta de espaço disponível para novos projectos 

de urbanismo; 
- Ausência de oferta cultural e lúdica; 
- Estigma. 

OPURTUNIDADES AMEAÇAS 

- Aposta do actual executivo da CML; 
- Projecto de reabilitação urbana QREN Mouraria e 

outras iniciativas CML (Festival Todos, BIP/ZIP); 
- Sobrelotação (lúdica e cultural) do Bairro Alto e 

outras zonas da cidade; 
- Aumento do turismo em Lisboa; 
- Ganhos decorrentes de uma maior articulação 

entre os agentes sociais locais. 

- Especulação imobiliária e aumento do preço da 

habitação, empurrando para fora da Mouraria os 

seus habitantes; 
- Má ou deficiente gestão urbanística por parte da 

CML; 
- Concorrência de outros bairros históricos e da 

zona ribeirinha; 
-O executivo da CML alterar o seu comportamento 

relativamente ao território; 
- Conjugação do tráfico de droga e afluência de 

outros públicos. 

Fonte: Relatório Final do PCDM (Lisboa. Câmara Municipal, 2012, p. 38) 

Com a identificação das oportunidades e ameaças reflectidas no Relatório Final do 

PCDM a uma noção das problemáticas desta área urbana tornou-se mais clara o que 

levou a que muitas das acções levadas a cabo pelo PDCM fossem no âmbito social e 

cultural, contando com  o apoio da CML. Parte deste apoio foi feito através de outros 

programas como o PIPARU e o BIP/ZIP74. (Marques, 2015, p. 75-76) 

                                            

74 “O programa BIP/ZIP assume-se como “um instrumento de politica pública municipal que visa 

dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais de melhoria dos habitats abrangidos, através do 

apoio a projectos locais que contribuam para o reforço da coesão sócio-territorial no município. O 

programa destina-se exclusivamente a apoiar atividades e projectos a desenvolver nos Bairros e Zonas 

de Intervenção Prioritária inscritos na Carta dos BIP/ZIP de Lisboa, aprovada pela Assembleia Municipal 

através da Deliberação 15/AML/2011 de 01 de Março”. (Lisboa, 2015a)  
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4.2.1.1. O LARGO DO INTENDENTE 

A estratégia de acção do Programa QREN Mouraria dividiu-se em dois troços, sendo o 

primeiro, troço A, mais relevante para o nosso contexto actual. O troço A era então 

referente ao Largo do Intendente e à Rua do Benformoso enquanto o troço B 

englobava Largo Adelino Amaro da Costa, a Rua do Regedor, a Rua das Farinhas, o 

Largo da Achada, o Largo dos Trigueiros, o Largo da Rosa, a Rua Marquês de Ponte 

de Lima, a Rua João do Outeiro, a Rua da Guia, o Largo da Severa e a Rua do 

Capelão. 

O Largo do Intendente sofreu intervenções75 que visavam a sua requalificação e 

revitalização, com a criação de zonas de lazer-estadia, a construção de habitação para 

jovens estudantes, entre outros, de forma a promover a sua dinamização e atrair não 

só turistas como também população mais jovem conciliando ”[…] a diversidade 

arquitectónica dos edifícios que definem o espaço com a singularidade dos elementos 

vivos e escultóricos presentes no mesmo, numa analogia com a coexistência ancestral 

no bairro de diferentes comunidades e culturas” (Viegas, 2013, p. 20) 

 

Ilustração 10 - Planta da Intervenção no Troço A, Equipa Técnica do Município de Lisboa. (Portugal. Secretário de Estado da Cultura, 
2013) 

As alterações conduziram a uma ampla abertura pedonal do largo, garantindo as 

condições necessárias para ser lido como um espaço de estadia e lazer, de 

permanência, com os pontos de sombra característicos deste tipo de espaços, através 

da arborização com alguns plátanos, já existentes, e freixos.76 Manteve-se ainda o 

elemento arquitectónico em lioz, que remete para o início do séc. XX, usado na altura 

como bebedouro de animais conferindo-lhe um caracter escultórico funcionando como 

fonte. 

                                            
75

 Projectado pela equipa técnica do Município de Lisboa, coordenada pelo Arquitecto Paulo Mendes 
Gonçalves e pela Arquitecta Paisagista Maria Cristina Pinto Cardoso Neves, tendo sido a sua execução 
feita pela IBERSILVA, OIKOS – Construtores, S.A. 
76

 De acordo com o anteriormente mencionado nas páginas 74-75 do subcapítulo “Dualidades: 
Permanência vs Transitoriedade”. 
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Ilustração 11 Largo do Intendente Pina Manique pós-intervenção (Ferreira, 2013) 

Tendo em conta todo este contexto de acções que tem vindo a ser desenvolvidas na 

sua envolvente e dado o forte interesse turístico do percurso do Beco do Monte 

considera-se importante a sua requalificação e divulgação no sentido de, em primeiro 

lugar, promover os percursos turísticos pela cidade de Lisboa de forma a valorizar o 

património nacional, nomeadamente os bairros mais pitorescos da cidade tal como o 

Bairro da Graça e da Mouraria, e por consequência melhorar a qualidade do espaço 

público e envolvente de todo o percurso e, em segundo, promover alternativas de 

percursos com revalorização de novos pontos de interesse e reinserção de outros que 

tenham deixado de ser tão recorridos. 

4.2.2. CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS 

As condicionantes e características do caso de estudo apresentado são aqui expostas 

sobre a forma de diagramas para facilitar a sua leitura.  

 
Ilustração 12 - Limite de freguesias com marcação do percurso em estudo. ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 
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Limite Administrativo em vigor de acordo com a Lei 56/2012 de 8 de Novembro . O 

eixo de charneira entre Arroios e São Vicente passa pelo Limite da Rua Damasceno 

Monteiro dividindo o percurso entre as duas Freguesias: Arroios onde se localiza o 

Troço 1 e 2 do presente caso de estudo e São Vicente, Troço 3. 

 
Ilustração 13 - PDM - Condicionantes com marcação do percurso em estudo. ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 

O início do percurso, referente ao Largo do Intendente e à Travessa da Cruz dos 

Anjos, Troço 1, encontra-se numa zona de Protecção dos Imóveis – IGESPAR. Assim 

como o Miradouro de Nossa Senhora do Monte e as Escadinhas Damasceno 

Monteiro, Troço 3, numa Zona Especial de Protecção – IGESPAR. 

 
Ilustração 14 - Riscos Naturais e Antrópicos com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 
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O Largo do Intendente e a Travessa da Cruz dos Anjos, Troço 1, encontram-se numa 

zona de Vulnerabilidade Moderada. Assim como o Miradouro de Nossa Senhora do 

Monte e as Escadinhas Damasceno Monteiro, Troço 3, se situam numa zona com 

susceptibilidade moderada a elevada à ocorrência de movimentos de massa em 

vertentes. 

 
Ilustração 15 – Cadastro Municipal com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Na Travessa da Cruz aos Anjos, Troço 1, todo o terreno da escarpa da Rua da 

Bombarda e seu espaço adjacente, Troço 2.1, têm Solos Municipais, como é visível na 

ilustração acima.   

 
Ilustração 16 – PU em vigor com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 
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O início do percurso, referente ao Largo do Intendente e à Travessa da Cruz aos 

Anjos, Troço 1, encontra-se numa zona de influência do Plano de Urbanização do 

Núcleo Histórico da Mouraria. 

 
Ilustração 17 – PP em vigor com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

A ligação do Largo do Intendente à Travessa da Cruz aos Anjos, Troço 1, encontra-se 

numa zona de influência do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Colina do 

Castelo. 

 
Ilustração 18 – Condicionantes e Infra-estruturas com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara 

Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 
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Sem influência directa no percurso em estudo sendo no entanto importante por 

demonstrar que o Largo do Intendente é de fácil acesso. 

 
Ilustração 19 - Declives com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Percurso caracterizado por ter um declive acentuado, superior a 18. 

 
Ilustração 20 – Riscos Naturais com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Percurso de risco moderado a elevado conforme o diagrama apresentado. 
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Ilustração 21 – Tipos de solos com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Existem terrenos aluvionares, argilosos e arenosos conforme o diagrama apresentado. 

 
Ilustração 22- Carta de permeabilidades com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Existem terrenos de alto, baixo e médio nível de permeabilidades de acordo com o 

diagrama apresentado. 
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Ilustração 23 – Exposições com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

 
Ilustração 24 – Potencial solar com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso, segundo o diagrama ao lado apresentado, na sua maioria pertence à 

Classe IV 
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Ilustração 25 – Ruído Diurno com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso, segundo o diagrama ao lado apresentado, é pouco ruidoso. 

 
Ilustração 26 - Ruído Nocturno com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso, segundo o diagrama ao lado apresentado, é pouco ruidoso. 
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Ilustração 27 – Reabilitação urbana com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O início do percurso, do Largo do Intendente à Travessa da Cruz dos Anjos, Troço 1,  

assim como o Largo do Monte, são considerados Bairros/Zonas de Intervenção 

Prioritária 

 
Ilustração 28 – Estado de ocupação e proprietários com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara 

Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

A propriedade da maioria do edificado é de cariz particular. A par do diagrama 

apresentado, existem alguns edifícios que se encontram vagos. 
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Ilustração 29 - Qualificação tipológica do edificado com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara 

Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

A maioria do edificado é de cariz clássico, prédio ou moradia, havendo a informação 

de um edifício de tipologia militar na Travessa Cruz dos Anjos. 

 
Ilustração 30 – Numero de pisos do edificado com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

A maioria do edificado tem de 3 a 6 pisos. Existe ainda informação que parte do 

edificado têm entre 1 a 2 pisos acima do nível do solo. 
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Ilustração 31 – Estado de conservação do edificado com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara 

Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso é pontuado por diversos edifícios considerados em mau estado de 

conservação. Sendo que após o Beco do Monte em direcção ao Miradouro de Nossa 

Senhora do Monte, o estado de conservação é considerado bom. 

 
Ilustração 32 – Intervenções no edificado com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso é pontuado por edificados que se encontram em obra. Sendo importante 

referir que no Beco do Monte a informação se encontra desactualizada.  
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Ilustração 33 – Espaços verdes com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O terreno da escarpa da Rua da Bombarda e seu espaço adjacente, Troço 2.1, é 

considerado espaço verde e de gestão camarária. Assim como o Jardim do Miradouro 

de Nossa Senhora do Monte.   

 
Ilustração 34 – Estrutura viária. Ciclovia com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 

2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Sem influência no terreno proposto. 
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Ilustração 35 – Resíduos urbanos com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

Pouca influência no percurso de acordo com o diagrama apresentado. 

 
Ilustração 36 – Pontos de vista com marcação do percurso em estudo ([Adaptado a partir de:] Lisboa. Câmara Municipal, 2016b). 

______ Percurso analisado. 

 

O percurso apresentado está localizado numa zona urbana com um sistema de vistas 

que permite ter uma relação com grande parte da cidade sem a necessidade de 

locomoção. Esta característica intensifica o potencial turístico do percurso em estudo. 
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Ilustração 37 – Rede pública de drenagem de águas residuais (Lisboa. Câmara Municipal. Departamento De Infra-estruturas. Divisão 
De Saneamento, 2016 )  

4.2.3. PROBLEMÁTICAS ASSINALADAS 

As problemáticas apresentadas são divididas por troços, a par do que foi referido no 

início do presente capítulo, para facilitar a sua caracterização. É ainda relevante alertar 

para o levantamento fotográfico presente no Apêndice A77 que demonstra algumas das 

situações aqui referidas no que diz respeito à falta de mobilidade, sinalética, 

iluminação pública e mobiliário urbano. 

Estas problemáticas estão relacionadas com as características físicas do lugar em 

estudo e não com a informação histórica, cultural, económica ou social por esta já ter 

sido objecto de reflexão ao longo do presente capítulo.  

Troço 1  | Travessa da Cruz aos Anjos 

Tem início no Largo do Intendente pela Travessa da Cruz aos Anjos cruzando-se com 

a Rua da Bombarda e com o Beco do Monte. Esta travessa é caracterizada por ser 

uma rua estreita com cerca de 3,50 m de largura com a presença de uma escadaria a 

nascente. Escadaria essa que tem início e fim em troços viários o que poderá ter 

graves implicações na segurança e mobilidade da população, tendo também que se 

alertar para a inexistência de passadeiras na Rua da Bombarda. O estacionamento é 

abusivo criando mais uma vez dificuldades na circulação pedonal.  

                                            
77

 Apêndice A – “Elementos Fotográficos Caracterizadores do lugar”, presente nas páginas 165-172. 
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Ilustração 38  – Travessa Cruz aos Anjos (ilustração nossa, 

2016) 

 
Ilustração 39  – Travessa Cruz aos Anjos (ilustração nossa, 2016) 

Após observação verificou-se que a higiene urbana deste primeiro troço é imprópria 

visto alguns residentes deixarem sacos de lixo no recanto de um edifício por este se 

encontrar emparedado e devoluto, obsoleto. As fachadas do edificado existente 

encontram-se, em grande parte, em mau estado de conservação sendo que algumas 

contêm grafitis e tas, o que confere um ar pouco atractivo à rua. Por último, é 

necessário verificar a iluminação presente no troço e adaptar o mobiliário urbano às 

normas actuais, nomeadamente os frades localizados no final da escadaria, Rua da 

Bombarda. Nesta rua existe uma escadaria de acesso a um edifício que ocupa, quase 

na sua totalidade, o passeio.78  

 
Ilustração 40 Rua da Bombarda (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 41 Travessa Cruz aos Anjos vista da Rua da 

Bombarda (ilustração nossa, 2016) 

Troço 2  | Beco do Monte 

Novamente por uma questão de simplicidade e organização divide-se este troço em 

duas partes: uma primeira relativa ao talude de pendente elevada e à sua ligação com 

a Rua da Bombarda e, a segunda, referente ao Beco do Monte em si. 

                                            
78

 Ver apêndice A relativo às condicionantes da mobilidade ao longo do percurso, página 167. 
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Talude Rua Da Bombarda | Aqui, onde o Beco se encontra com a Rua da Bombarda, 

dando seguimento à Travessa da Cruz aos Anjos, existe um talude de pendente 

bastante elevada que se encontra descaracterizado, com lixos e em mau estado de 

conservação. Este tem relação com um espaço, com potencialidade para se tornar 

num pequeno Largo79, actualmente utilizado como estacionamento e acesso a 

garagens onde, mais uma vez, a mobilidade e segurança pedonal foram esquecidas. 

São visíveis elementos de mobiliário urbano claramente desnecessários e 

desadequados e, mais uma vez, a Higiene Urbana é pouco cuidada. O 

estacionamento é desorganizado e desregrado.  

 
Ilustração 42 - Talude vista da Rua da Bombarda (ilustração nossa, 

2016) 

 
Ilustração 43 - Talude vista da Rua da Bombarda (ilustração 

nossa, 2016) 

 
Ilustração 44 - Talude e estacionamento da Rua da Bombarda, 

vista do Beco do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 45 - Talude e estacionamento da Rua da Bombarda, 

vista do Beco do Monte (ilustração nossa, 2016) 

Beco Do Monte |  O Beco do Monte é um percurso de elevado interesse turístico por 

estabelecer a ligação até ao Miradouro de Nossa Senhora do Monte mas, infelizmente, 

encontra-se bastante degradado, quer ao nível dos pavimentos quer ao nível do muro 

que o delimita. O pavimento foi alcatroado eliminando por completo a escadaria que lá 

existia (no lado norte) e conferindo á rua um caracter viário – acesso a garagens. Este 

                                            
79

 Largo por ser um espaço não intencional que resulta da reciclagem de um espaço urbano residual. 
Informação relativa ao subcapítulo “ Tipologias de espaço público”, presente na página 78. 
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gesto no território resultou num percurso perigoso para qualquer cidadão por ter um 

declive não regulamentar, sem qualquer cuidado no que diz respeito à mobilidade 

condicionada e, segundo habitantes, escorregadio em dias de chuva por esta arrastar 

lama. A entrada no estacionamento é bastante peculiar por a via não ter dimensão 

suficiente para garantir a entrada de um automóvel de modo ergonómico, obrigando os 

condutores a fazer inúmeras manobras que impedem a circulação pedonal em 

simultâneo. 80 

 
Ilustração 46- Beco do Monte, circulação pedonal 

comprometida devido ao automóvel (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 47- Vista da Rua da Bombarda para Beco do Monte, 
circulação pedonal comprometida devido à presença automóvel 

(ilustração nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 48 - Beco do Monte, a zona alcatroada onde existia 

uma escadaria (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 49 - Beco do Monte, a zona alcatroada onde existia 

uma escadaria (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 50 - Beco do Monte, a zona alcatroada onde existia uma 

escadaria (ilustração nossa, 2016) 

A iluminação pública deve ser estudada neste troço por ser pontual e devido às 

características do lugar dado que a visibilidade é, em parte condicionada. A Higiene 

Urbana é novamente um problema pois, por não haver espaço para passar o camião 

                                            
80

 Ver apêndice A relativo às Condicionantes ao longo do percurso à mobilidade pedonal,  página 170. 
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do lixo, a recolha é feita porta a porta, o que dá um ar pouco atractivo e higiénico ao 

espaço. O estacionamento é, mais uma vez, indevido devendo até ser erradicado.  

 
Ilustração 51 - Beco do Monte, caracter viário e iluminação 

pública (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 52 - Beco do Monte, caracter viário e iluminação 

pública (ilustração nossa, 2016) 

A presença de um muro de grandes dimensões é uma das características mais 

marcantes deste troço em estudo podendo este ser visto como uma possível galeria 

urbana.  

 
Ilustração 53 -  Beco do Monte, muro (ilustração nossa, 2016) 

Por último, na Rua Manuel Soares Guedes existe mobiliário urbano desactualizado81, 

a rua têm um perfil muito estreito o que dificulta a livre circulação dos peões em 

simultâneo com os automóveis – passeios muitos estreitos não permitindo a 

mobilidade para alem de serem condicionados pelo estacionamento abusivo.  

Troço 3  | Escadaria Damasceno Monteiro 

O Beco do Monte intersecta com a Rua Manuel Soares Guedes que, por sua vez, 

promove a ligação às Escadinhas Damasceno Monteiro – o último troço antes da 

chegada ao Miradouro.  

                                            
81

 Ver apêndice A relativo às Condicionantes ao longo do percurso à mobilidade pedonal, página 171. 
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Na ligação entre a Rua Manuel Soares Guedes e as Escadinhas Damasceno 

Monteiro, através da Rua Damasceno Monteiro, encontra-se um chafariz em mau 

estado de conservação que, pela sua estrutura arquitectónica deve ser mantido. No 

entanto o seu enquadramento com o passeio cria uma barreira óbvia à locomoção 

podendo até tornar-se perigoso.82. É ainda de reforçar a falta de sinalização, tanto 

vertical como horizontal, e o estacionamento desorganizado.  

Na envolvente do alto das Escadinhas Damasceno, que dá acesso ao miradouro, são 

visíveis grafitis e a existência de um lote devoluto.  

 
Ilustração 54 – Escadinhas Damasceno Monteiro, chegada ao 

Largo do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 55– Escadinhas Damasceno Monteiro, chegada ao 

Largo do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 56  – Escadinhas Damasceno Monteiro, chegada ao 

Largo do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 57 – Escadinhas Damasceno Monteiro, chegada ao 

Largo do Monte (ilustração nossa, 2016) 

Por ultimo, no Largo do Monte, ou Miradouro da Senhora do Monte, a visão sobre a 

cidade de Lisboa é deslumbrante. Aqui existem dois painéis de azulejo83, que se 

encontram em estado de degradação, que fazem referência a todos os vários marcos 

                                            
82

 Ver apêndice A relativo às Condicionantes ao longo do percurso à mobilidade pedonal, página 171. 
83

 Ver apêndice A relativo à presença do azulejo ao longo do percurso, página 168 
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turísticos da cidade que são possíveis de observar, tais como o Castelo de São Jorge, 

a Baixa Pombalina, o Bairro da Mouraria, entre muitos outros.  

4.2.3.1. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT é um forte instrumento auxiliar na análise e caracterização do tecido 

urbano. Nesse sentido é aqui apresentada uma tabela – tabela 5 - referente ao caso 

de estudo apresentado.  

Tabela 5 – Analise SWOT do Caso de Estudo 

FORÇAS FRAQUEZAS 

_Fluxo Turístico presente no eixo da Avenida 
Almirante Reis; 
_ Ligação entre o Largo do Intendente Pina 
Manique e o Miradouro da nossa Senhora do 
Monte | Forte potencial turístico; 
_ Presença de património edificado de elevado 
interesse cultural e turístico |Capela da Senhora do 
Monte e Casa Viúva Lamego; 
_ Presença de património paisagístico que importa 
conservar – Miradouro da Senhora do Monte; 
_ Proximidade aos transportes públicos tanto no 
início como no fim do percurso |carris, metro e 
eléctrico; 

_Zona de lazer para turistas e residentes – 
miradouro; 

_Existência de vários percursos alternativos. 

_Regeneração urbana verificada no local 

_Presença de alguns edifícios muito degradados 

ou devolutos; 

_Falta de divulgação do percurso; 

_Inexistência de actividade comercial ao longo do 
percurso; 

_ Percurso em muito mau estado de conservação 
(pavimentos, muros e fachadas); 

_Presença de toxicodependentes, prostituição e 
tráfico de droga 

_Mobilidade bastante condicionada pelo declive 
acentuado, existência de escadas e 
estacionamento abusivo e desregrado em frente a 
zonas de passagem e passeios. 

 

OPURTUNIDADES AMEAÇAS 

_Intervenção prevista para o Beco do Monte (Ficha 
C.36, validada pelo processo nº 3812/EXP/2014 – 
Anexo B); 

_Existência de solos municipais que podem ser 
utilizados para requalificação e uso público; 

_Possibilidade de atrair um maior número de 
turistas para o Largo do Intendente e até ao 
miradouro. 

_Desenvolvimento da regeneração urbana 
verificada no local 
_Parceria com o projecto SOS Azulejo 

_ Dificuldade em realizar obra nas escadas e no 
Beco do Monte 

_ Desconhecimento da população residente 

_(Insegurança dos turistas) 

 

(Tabela nossa, 2016) 

4.3. POTENCIALIDADES E SUGESTÕES 

As cidades comunicam, relatam a sua história através do diálogo entre as suas 

memórias e os seus lugares, despertando emoções variadas: olhar a cidade é ler os 

ambientes que nos envolvem, os sons, as vibrações, a luz, a temperatura e até os 
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aromas. É estudar texturas, deslocações e apropriações esporádicas da população 

visto que a forma como se compreende o espaço está dependente, entre múltiplos 

factores, das condições atmosféricas e de luminosidade, da posição face aos objectos 

observados e da velocidade de deslocação. São estes factores que caracterizam um 

espaço e o modo como as pessoas os apropriam. 

Neste sentido surge a “Rota do Azulejo” como uma reinterpretação e possível 

reabilitação de um percurso pedonal consolidado conferindo-lhe um novo caracter84. 

Este percurso, tal como foi referido anteriormente85 encontra-se bastante degradado, 

sendo uma zona de passagem apenas, sem qualquer elemento que nos faça parar, 

admirar e absorver as características que ele apresenta.  

Ao propor esta Rota do Azulejo cria-se uma ligação entre o Largo do Intendente e o 

Miradouro de Nossa Senhora do Monte, dá-se uma continuidade às raízes locais ao 

longo de todo o percurso conferindo-lhe um caracter mais histórico, cultural, social86 e 

turístico. Conceptualmente este percurso seria pontuado por diferentes elementos em 

azulejo, em diferentes escalas, em muros, pavimentos e/ou elementos de mobiliário 

urbano de modo a intrigar o seu visitante e garantir que a curiosidade o faz seguir de 

um ponto A – Largo do Intendente- a um ponto B – Miradouro de Nossa Senhora do 

Monte. Neste contexto, propõe-se executar a recuperação dos pavimentos, 

reabilitação de muros, introdução de mobiliário urbano, plantação de árvores/arbustos, 

reforço da iluminação pública e introdução de sinalética. 

Por uma questão de organização optou-se por dividir o percurso por troços para 

simplificar o seu estudo, caracterização e, agora, a propor a sua reabilitação. 

 Troço 1  | Travessa da Cruz aos Anjos87 

Sendo este o ponto de partida do percurso é imperativa a sua identificação através de 

sinalização vertical direccional e informativa. Esta travessa por ter acesso a um portão 

torna obrigatório o acesso viário no entanto este pode ser condicionado através da 

                                            
84

 Seguindo as lógicas de dinamização presentes nas páginas 82-84, referentes às características 
necessárias ao espaço público: Identidade, continuidade, segurança, conforto, acessibilidade e inclusão 
social. 
85

 Reflexão presente no subcapítulo “Problemáticas Assinaladas”, páginas 126-132. 
86

 Caracteristícas necessárias, Segundo Marc Augé para a definição de um lugar enquanto antropológico, 
ver Subcapitulo “Lugares sem Expressão: A cidade contemporânea de Marc Augé e de Manuel Castells 
(Não–Lugar vs Espaço de Fluxos”,  páginas 59-67. 
87

 Toda a informação aqui descrita está representada graficamente no desenho F03 das Peças 
Desenhadas presente no Apêndice C da presente dissertação, página 181 . 
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colocação de um balizador retráctil no início do eixo da via, evitando assim o 

estacionamento indevido. Propõem-se ainda que o pavimento seja alterado de modo a 

garantir o deslocamento contínuo e seguro dos munícipes. Nesse sentido, é proposta 

a alteração do limite do passeio, alinhando-o na Travessa da Cruz aos Anjos pelo 

edifício com o número de polícia 9, de acordo com o representado em planta. 

(Desenho F03 – Apêndice C). Visto a pavimentação da Travessa estar em bom estado 

de momento, admite-se que a alteração do pavimento de cubos de basalto para cubos 

salpicados de calcário e granito88 (o que seria benéfico para que a rua tivesse uma 

leitura mais limpa e ampla, contornando visualmente a sua real dimensão e 

enfatizando o percurso pedonal) terá um carácter mais secundário.  

Seria importante alertar os proprietários para a reabilitação e manutenção das 

fachadas e ainda propor ao proprietário dos nºs 3,5,7 e 9 da Travessa da Cruz dos 

Anjos, edifício aparentemente devoluto, a elaboração de arte urbana que aproveitasse 

as texturas que existem devido ao seu mau estado de conservação, e a conciliasse 

com a aplicação de alguns azulejos, começando assim a pontuar o percurso com a 

temática atribuída. 

Seria também importante a colocação de mobiliário urbano, como papeleiras, e 

promover uma acção de sensibilização para a colocação de lixo nos respectivos 

contentores e ainda a elaboração de um estudo relativo à iluminação existente no 

local.  

Na parte superior da Travessa, onde esta se cruza com a Rua da Bombarda, é 

necessário retirar os 3 frades que lá existem e ainda reperfilar o passeio, integrando a 

escadaria pré-existente, e criando uma passadeira sobrelevada, em cubos, para 

garantir o atravessamento pedonal em segurança dando continuidade ao percurso.  

Troço 2  | Beco do Monte89 

Novamente por uma questão de simplicidade e organização divide-se este troço em 

duas partes: uma primeira, relativa a uma escarpa de pendente elevada e à sua 

ligação com a Rua da Bombarda e, a segunda, referente ao Beco do Monte em si. 

                                            
88

 Mantendo a calçada portuguesa. 
89

 Toda a informação aqui descrita está representada graficamente no desenho F04 das Peças 
Desenhadas presente no Apêndice C da presente dissertação, página 185 . 
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2.1_ Talude Rua Da Bombarda | O talude pode ser tratado como um jardim vertical, 

através da utilização de espécies arbustivas mediterrânicas, a fim de garantir a sua 

adaptabilidade ao local, minimizar significativamente os custos de manutenção e evitar 

a instalação de sistema de rega. Para isso deve ser regularizado e elaborar um estudo 

para verificar a sua estabilidade. Deste modo seria criada uma área ajardinadas de 

enquadramento, uma zona de verde  ornamental, para qualificar esta área urbana.90 

O terreno adjacente ao Beco do Monte, onde este de cruza com a Rua da Bombarda, 

é utilizado como estacionamento e acesso a garagens onde, mais uma vez, a 

mobilidade e segurança pedonal foram esquecidas. Pela existência de um espaço de 

estacionamento na sequência da Rua da Bombarda propõem-se que se crie a bolsa 

de estacionamento, tornando-a exclusiva a residentes, utilizando a sinalização vertical 

adequada, e reordenando os pilaretes que lá existem. Para resolver este espaço é 

proposta a repavimentação e alteração dos limites dos passeios, de acordo com a 

representação gráfica em planta, de modo a garantir a segurança e circulação 

pedonal, e ainda a criação de um espaço destinado a reciclagem para ajudar a 

combater a problemática da higiene urbana observada aquando da visita ao local. 

Por último, para libertar o passeio prevê-se o reordenamento do estacionamento na 

Rua da Bombarda, removendo os pilaretes que existem na sequência deste espaço, e 

garantindo a leitura clara do que é passeio e do que é estacionamento ou estrada. 

2.2_Beco Do Monte | O Beco do Monte foi alcatroado eliminando por completo a 

escadaria que lá existia (do lado norte) e conferindo á rua um caracter viário – acesso 

a garagens. Nesse sentido é proposta a repavimentação de todo o troço para cubos 

de calcário e granito salpicado, na proporção de 2-1, de modo a prevenir e evitar os 

perigos que daí decorrem e ainda a alteração do limite do passeio, tanto na Ligação do 

Beco do Monte à Rua da Bombarda como à Rua Manuel Guedes Soares, de modo a 

garantir a segurança e circulação para os transeuntes que utilizam este trajecto.91 

Onde o Beco do Monte se Cruza com a Rua Manuel Guedes Soares, devido ao 

aparecimento de garagens, não se pode condicionar o acesso viário à entrada dos 

estacionamentos no entanto pode-se condicionar a sua circulação através da 

colocação de um pilarete retráctil. A presença de um muro de grandes dimensões é 

uma das características mais marcantes do espaço em estudo podendo este ser visto 

                                            
90

 Ver subcapítulo “Tipologias de espaço público”, página 79. 
91

 A repavimentação para calçada portuguesa salienta as características históricas e culturais da cidade. 
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como uma galeria urbana, relevante para se dar continuidade ao conceito da ‘rota do 

azulejo’. O mesmo tipo de intenção conceptual deve ser considerada para o muro de 

propriedade municipal que delimita o Beco do Monte. 

Ao referir a possibilidade de requalificar o muro de grandes dimensões é também 

importante referir que este espaço pode ser um espaço de “viscosidade”92, como 

Gordon Cullen designa, dado que, apesar de ser um percurso, associado ao 

movimento e à transitoriedade, propõem-se que seja colocado mobiliário urbano 

adequado, com plantação de árvores que criem pontos de sombra, conferindo assim 

também um caracter de permanência ao local. Esta zona onde se localiza o muro ( ver 

desenho F04 no Apêndice C) têm características formais que possibilitam este tipo de 

caracterização: É um espaço mais amplo, que permite o descanso e com um sistema 

de vistas sobre um terreno obsoleto que lá se encontra. 

Por último, propõe-se o reperfilamento da rua aumentado a dimensão do passeio de 

forma a garantir a circulação pedonal em segurança, tanto na Ligação do Beco do 

Monte à Rua da Bombarda como na Rua Manuel Guedes Soares e na Rua 

Damasceno Monteiro. 

Troço 3  | Escadaria Damasceno Monteiro93 

Na ligação entre a Rua Manuel Soares Guedes e as Escadinhas Damasceno 

Monteiro, através da Rua Damasceno Monteiro, encontra-se um chafariz em mau 

estado de conservação que, pela sua estrutura arquitectónica deve ser mantido. No 

entanto o seu enquadramento com o passeio cria uma barreira óbvia à locomoção 

podendo até tornar-se perigoso, nesse sentido o passeio deve ser reperfilado e o 

chafariz recuperado, podendo ser usado azulejo na sua base.  

Seria ainda importante a sinalização de passadeiras sobrelevadas, em cubos, para 

garantir o atravessamento pedonal da Rua Manuel Guedes Soares para a Rua 

Damasceno Monteiro. 

No lance final das escadinhas Damasceno Monteiro existe um terreno de cariz privado 

que poderia ser tratado paisagisticamente de modo a integra-lo no percurso. 

                                            
92

 Ver Subcapítulo “Dualidades: Permanência vs. Transitoriedade”, páginas 74 e 75. 
93

 Toda a informação aqui descrita está representada graficamente no desenho F05 das Peças 
Desenhadas presente no Apêndice C da presente dissertação, página . 
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Por ultimo, no Largo do Monte, ou Miradouro da Senhora do Monte, a visão sobre a 

cidade de Lisboa é deslumbrante. Aqui existem dois painéis de azulejo, que se 

encontram em estado de degradação, que fazem indicam todos os vários marcos 

turísticos da cidade que são possíveis de observar, tais como o Castelo de São Jorge, 

a Baixa Pombalina, o Bairro da Mouraria, entre muitos outros.   

  



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   138 

  



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   139 

5. CONCLUSÃO 

A evolução da sociedade, dos modos de sociabilidade são condicionantes claras no 

contexto citadino sendo, por isso mesmo, uma tarefa bastante complexa acompanhar 

o processo evolutivo ou intervir numa cidade. Cada lugar possui uma identidade 

própria que funciona como uma espécie de balança entre vários factores, de entre os 

quais: o edificado, os vazios, os percursos, os monumentos, os símbolos e a 

interacção dos seus habitantes com o espaço e entre si.  

O espaço público é então um complexo sistema, em forma de rede, que relaciona a 

sua vertente tipológica e formal com o seu estado de conservação e os modos de 

sociabilidade de quem usufrui dele. Na realidade cada uma destas questões associada 

à própria história do lugar condiciona o modo como a sociedade vê e lida com os 

espaços públicos que existem ao longo da cidade. Os lugares obsoletos são 

constantemente associados a comportamentos de risco o que, por si só, não é válido, 

uma vez que estes lugares são, na realidade, o fruto da evolução da cidade ao longo 

do tempo, da sociedade e, principalmente, dos modos de sociabilidade. São 

fragmentos da cidade que por razões políticas, económicas, socias ou demográficas 

ficaram parados no tempo não acompanhando, na sua totalidade, a evolução dos 

tempos, como é o caso do percurso estudado.  

Compreendeu-se ainda que num bairro o espaço público funciona como um 

prolongamento da habitação de quem lá reside sendo um espaço de partilha, de 

convívio e auto-ajuda, o que potencia através de actos sociais característicos da 

unidade territorial.  

O percurso que liga o Largo do Intendente Pina Manique ao Largo do Monte é um 

espaço que apesar de ser histórico e identitário fica aquém de poder ser considerado 

cultural, ou até mesmo social94, uma vez que, pelas características sobre as quais 

temos vindo a reflectir, não é aprazível para a população em geral, não é um percurso 

que seja considerado agradável, que permita absorver a identidade de quem lá vive. É 

no entanto importante referir que Arroios tem sido alvo, nos últimos anos, de diversas 

iniciativas culturais e sociais95, o que tem vindo a alterar a imagem que a sociedade 

                                            
94

 Caracteristícas necessárias, Segundo Marc Augé para a definição de um lugar enquanto antropológico, 
ver Subcapitulo “Lugares sem Expressão: A cidade contemporânea de Marc Augé e de Manuel Castells 
(Não–Lugar vs Espaço de Fluxos”,  páginas 59-67. 
95

 Ver subcapítulo “Contexto Social e Económico – Estratégias urbanas em vigor”, página  
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tem deste fragmento da cidade, no entanto, este percurso específico ainda se 

encontra muito fragilizado a este nível. 

Não podemos considerar o percurso estudado um espaço que facilita a circulação, o 

consumo e a comunicação, não sendo por isso um “não-lugar”, segundo a definição de 

Marc Augé. Um “espaço de fluxos”, segundo a definição de Manuel Castells, também 

não reflecte esta área urbana uma vez que, pelo cariz social da população que lá 

reside, o acesso à informação e à tecnologia está condicionado.  

A definição deste percurso é complexa tendo em conta que a organização deste 

espaço reflecte a sua organização económica e social, assim como as apropriações 

de que foi alvo ao longo da sua história, no entanto, para quem o percorre, não é 

perceptível o tipo de interacções que lá decorrem, nem a relação que os seus 

habitantes têm com o sítio onde habitam. Este espaço da cidade foi, em parte, 

esquecido e abandonado o que o levou a ser um espaço considerado a evitar, mas 

isso não define necessariamente enquanto não antropológico. Podemos argumentar 

que as características físicas do percurso em estudo podem ser adaptadas aos novos 

modos de sociabilidade a par do que aconteceu com o Programa QREN no Largo do 

Intendente, criando assim a noção de um espaço histórico, cultural, social e identitário 

no entanto, de momento, não é essa a percepção que temos de um lugar. O que 

observamos são fragmentos, estruturas obsoletas que foram sendo apropriadas 

consoante as necessidades da população residente.  

Se um determinado espaço, seja ele de permanência ou de transitoriedade, estiver 

degradado, imundo e/ou esquecido pela população e os seus governantes, se for 

pouco confortável, não transmitir uma sensação de confiança, com uma identidade 

própria e facilmente acessível então, por lógica, tornar-se-á um espaço a evitar no 

contexto da cidade. 

Esta conotação menos positiva que damos aos lugares está relacionada com a 

questão desenvolvida ao longo do caso de estudo. O largo do Intendente Pina 

Manique era uma área urbana a evitar, característica de uma evolução que não 

permitiu que a cidade acompanhasse as tendências da sociedade e, que a própria 

sociedade se desenvolvesse nos mesmos parâmetros do resto da cidade. A 

população, na sua maioria com fracos recursos económicos, não consegue 

acompanhar as NTI, não alterando drasticamente os modos de sociabilidade. A 

restruturação da praça do intendente permitiu dar uma nova vida ao lugar, quebrar a 
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imagem que ela transmitia à população permitindo assim, através de estratégia 

idênticas, dinamizar as áreas que estão na sua proximidade.  

O caso do Beco do Monte é um exemplo de assimetrias socias e urbanas que é de 

elevada importância para a CML por possibilitar uma continuação da restruturação do 

programa QREN, resolvendo mais um espaço fragmentado da cidade.  

Ajustes em pequenos pormenores urbanos relativos à iluminação, limpeza, mobiliário 

urbano e acessibilidade podem reflectir alterações no modo de viver de quem habita 

um determinado lugar. A melhoria da qualidade de vida do espaço foi das  

preocupações tidas em conta ao longo do caso de estudo, ao compreendermos que o 

património nacional se estende por todo o território e que, por isso mesmo, também 

está presente em espaços devolutos, conseguimos compreender que a estrutura da 

cidade, tanto dos espaços edificados como dos intersticiais, é de uma diversidade 

imensa e que, cada lugar pode, e deve, ser caracterizado de diferentes formas. No 

entanto, as premissas base são sempre as mesmas: Identidade, continuidade, 

segurança, conforto e acessibilidade ou inclusão social. 

Finalizando ousamos escrever o que Michel Agier referiu no seu livro Antropologia da 

cidade: lugares, situações, movimentos : 

É a cidade em processo, a cidade viva e imprevisível de todos nós que aqui está em 

foco, a cidade que engoba muitas e variadas cidades. […] Em vez de perguntarmos “o 

que é a cidade?” devemos perguntar “o que faz a cidade?”. Já não é a cidade como 

essência […] mas a cidade como “processo humano e vivo cuja complexidade é a 

própria matéria para a observação e interpretação”. (Agier , 2011, p. 20 e 21) 
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Tipos de iluminação ao longo do percurso: 

 

              
Ilustração 58 - Travessa Cruz aos Anjos (ilustração nossa, 2016)           Ilustração 59 – Beco do Monte  (ilustração nossa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 60 – Rua da Bombarda (ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 61 – Escadinha Damasceno Monteiro (ilustração nossa, 2016) 
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A presença do azulejo ao longo do percurso: 

 

Ilustração 62 –  Largo do Monte, Miradouro de Nossa Senhora do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 63 - Largo do Monte, Miradouro de Nossa Senhora do Monte (ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 64  - Largo do Monte, Miradouro de Nossa Senhora do Monte (ilustração nossa, 2016) 
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Ilustração 66   Largo do Intendente Pina Manique pós-intervenção (Portugal. Secretário de Estado da Cultura, 2013) 

 

Condicionantes ao longo do percurso à mobilidade pedonal: 

 

 

Ilustração 65 – Rua Manuel Soares Guedes (ilustração nossa, 2016) 

Ilustração 67 - Travessa Cruz aos Anjos (ilustração nossa, 2016) 
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Ilustração 68- Travessa Cruz aos Anjos, vista da Rua da Bombarda (ilustração nossa, 2016) 

 

 

 

Ilustração 69 – Rua da Bombarda (ilustração nossa, 2016) 

Ilustração 70 – Beco do Monte (ilustração nossa, 2016) 
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Ilustração 72 -  Rua Manuel Soares Guedes (ilustração nossa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 71 -  Rua Manuel Soares Guedes (ilustração nossa, 2016) 
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 Elaborado no decorrer do estágio de valorização profissional na UITC da CML. 
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a)Objectivos da Obra 

A proposta apresentada tem como principal objectivo a reabilitação urbana de um 

percurso que une o Largo do Intendente de Pina Manique ao Miradouro de Nossa 

Senhora do Monte. Prevê a recuperação dos pavimentos, reabilitação de muros, 

introdução de mobiliário urbano, plantação de árvores/arbustos, reforço da iluminação 

pública e introdução de sinalética, assim como a repavimentação de troços, a 

organização de estacionamento, com enfoque para os residentes (evitando o 

estacionamento indevido nos passeios) a estabilização e tratamento paisagístico de 

um talude municipal, em mau estado de conservação, situado no terreno adjacente ao 

Beco do Monte, da freguesia de Arroios.  

b) Características gerais da obra  

A execução desta obra deve promover e permitir que se cumpram as inúmeras 

pretensões para o espaço em causa, nomeadamente: 

- Levantamento Topográfico actualizado do Beco do Monte; 

- Estudo de qualidade de iluminação pública ao longo de todo o percurso; 

- Reparação e limpeza da rede de drenagem existente assim como substituição de 

sarjetas por sumidouros para ligação ao colector existente; 

- Estudo de sinalética turístico-cultural representativa da temática; 

- Eventual parceria com SOS Azulejo e PISAL; 

 

Troço 1: (Fase 2) 

-Colocação de sinalização vertical direccional e informativa para o público-alvo relativa 

percurso pretendido; 

-Substituição do pavimento por cubos mistos de calcário e granito claro (2-1) assente 

aleatoriamente conferindo um caracter mais pedonal, condicionando o acesso viário 

(exclusivo ao nº 1 da Tv da Cruz aos Anjos) através da utilização de um pilarete 

retráctil; 
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- Alteração do limite do passeio, alinhando-o na Travessa da Cruz aos Anjos pelo 

edifício com o número de polícia 9, de acordo com o representado em planta, de modo 

a garantir a segurança e circulação para os transeuntes que utilizam este trajecto; 

-Alertar os proprietários para a reabilitação e manutenção das fachadas e ainda propor 

ao proprietário dos nºs 3,5,7 e 9 da Travessa da Cruz dos Anjos, edifício 

aparentemente devoluto, a elaboração de arte urbana com a aplicação de alguns 

azulejos, começando assim a pontuar o percurso com a temática atribuída; 

-Colocação de mobiliário urbano, como papeleiras, e promover uma acção de 

sensibilização para a colocação de lixo nos respectivos contentores; 

- Reperfilar o passeio e criar uma passadeira sobrelevada, em cubos, para garantir o 

atravessamento pedonal para o Beco do Monte, na parte superior das escadas da 

Travessa Cruz aos Anjos, onde esta se cruza com a Rua da Bombarda retirando os 

frades que lá existem. (Representação gráfica em planta). 

Troço 2: (Fase 1) 

Novamente por uma questão de simplicidade e organização divide-se este troço em 

duas partes: uma primeira relativa ao talude de pendente elevada e à sua ligação com 

a Rua da Bombarda e, a segunda, referente ao Beco do Monte em si. 

2.1_ Talude Rua da Bombarda  

- Estabilização do talude municipal, em mau estado de conservação; 

- Correta drenagem do talude; 

- Integração paisagística deste espaço, que actualmente está ocupado por plantas 

infestantes e por lixo, que se acumula gradualmente, por diversos factores; 

- Utilização de espécies arbustivas mediterrânicas, a fim de garantir a sua 

adaptabilidade ao local, minimizar significativamente os custos de manutenção e evitar 

a instalação de sistema de rega; 

- Execução de um muro de suporte em toros de madeira tratados, ou em alternativa, 

pedra calcária de alvenaria tosca; 



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   177 

- Criação um espaço de paragem com utilização de mobiliário urbano adequado 

(mesas, bancos e pontos de iluminação) de acordo com o representado em planta; 

- Reordenamento da bolsa de estacionamento no terreno adjacente ao talude, com 

reutilização de basalto existente no local e fornecimento de outros pavimentos, 

tornando-a exclusiva a residentes, sinalizando-a adequadamente e reordenando os 

pilaretes que lá existem; 

- Alteração dos limites do passeio, de acordo com representação gráfica em planta, de 

modo a garantir a segurança e circulação pedonal e o reordenamento do 

estacionamento na Rua da Bombarda; 

- Criação de um espaço de reciclagem para ajudar a combater a problemática da 

higiene urbana observada aquando da visita ao local. 

2.2_Beco do Monte  

- Colocação de sinalização vertical direccional e informativa para o público-alvo 

relativa ao percurso; 

- Repavimentação do Beco do Monte, que se encontra em mau estado de 

conservação, por cubos mistos de calcário e granito claro (2-1) assente 

aleatoriamente, conferindo um caracter mais pedonal, condicionando o acesso viário 

(exclusivo ao nº 4-4F do Beco do Monte) através da utilização de um pilarete retráctil e 

evitando o estacionamento indevido; 

-Substituição do pavimento condicionando o acesso viário (exclusivo ao nº 1 da Tv da 

Cruz aos Anjos) através da utilização de um pilarete retráctil; 

- Alteração do limite do passeio, tanto na Ligação do Beco do Monte à Rua da 

Bombarda como à Rua Manuel Guedes Soares e à Rua Damasceno Monteiro, de 

modo a garantir a segurança e circulação pedonal; 

- Retirar os frades que existem na Rua Manuel Guedes Soares; 

- Recuperação do Muro, de propriedade municipal, que delimita o Beco do Monte 

utilizando azulejos; 

- Recuperação de caldeira/canteiro existente com introdução de elemento arbóreo; 
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- Fazer proposta a proprietário do nº de polícia 4-4F do Beco do Monte para a 

utilização do Muro para o desenvolvimento de arte urbana que utilize azulejo. 

Troço 3: (Fase 3) 

-Colocação de sinalização vertical direccional e informativa o público-alvo para o 

percurso pretendido; 

- Alteração do limite do passeio para garantir a continuidade pedonal na Rua 

Damasceno Monteiro, actualmente condicionada pela presença de um chafariz, e 

consequente organização do estacionamento ao longo da rua; 

-Requalificação do chafariz através da aplicação de azulejo na sua base; 

- Criação de uma passadeira sobrelevadas, em cubos, para garantir o atravessamento 

pedonal da Rua Manuel Guedes Soares para a Rua Damasceno Monteiro; 

- Fazer proposta a proprietário do nº de polícia 46 da Rua da Senhora do Monte, 

Travessa das Terras do Monte, para a utilização do Muro para o desenvolvimento de 

arte urbana que utilize azulejo. 

 

c) Dados sobre a localização do Percurso 

O percurso em estudo situa-se na freguesia de Arroios e Freguesia de São Vicente. 

Faz parte integrante deste Programa Preliminar a peça desenhada de localização da 

área de intervenção e respectiva inserção na zona urbana envolvente.  

 

d) Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos, levantamento das construções 

existentes e das redes de infra-estruturas locais, coberto vegetal, características 

ambientais  

Faz parte integrante deste Programa Preliminar a peça desenhada de caracterização 

da área de intervenção, através de ortofotomapa, e o levantamento fotográfico 

actualizado, realizado aquando da visita ao local para análise das condicionantes.  
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e) Dados básicos relativos às exigências de comportamento, funcionamento, 

exploração e conservação da obra, tendo em atenção as disposições regulamentares; 

Não se considera de grande complexidade a presente obra, apesar de se localizar em 

terreno com um declive muito acentuado, pelo que deverá ser exigido técnico 

responsável da obra com formação adequada explicitada no caderno de encargos do 

procedimento. No projecto de execução serão incluídos todos os Termos de 

Responsabilidade dos projectistas das diferentes especialidades. 

 

f) Estimativa de custo  

Estima-se que a presente proposta tenha um valor aproximado de:  

3150m2 x 63,5€/m2 = ± 200.000€ 

 Nota: excluem-se da estimativa as espécies vegetais a utilizar na plantação futura do 

talude, que deverão ser fornecidas pela CML.   

 

g) Prazo estimado de obra: 90  dias 

 

h) Elementos necessários para o desenvolvimento do projecto  

Prevê-se a necessidade dos seguintes elementos nas fases subsequentes do projecto: 

1.Levantamento Topográfico de Todo o Beco do Monte. 

2.Análise e diagnóstico de intervenção em redes de infra estruturas aéreas e de 

subsolo, nomeadamente AT, BT, Água (abastecimento e drenagem), Gás e 

Telecomunicações.  
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 Elaboradas no âmbito do estágio na CML. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Autorização para utilização do caso de estudo 
 

Anexo B - Ficha C.36 da CML 
 

Anexo C - Estado de Conservação do edificado. 
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Beco do Monte  

N.º Pol 
Predi

al  

Estado de 

Conservação  

Nº 

Obra 
 

Processos/Inti

mações/ 

Contra Ord. 

Notas 

1 652 
Mau 

/devoluto 
33184  

1114/EDI/201

3 

Aguarda 

pedido de 

alvará, taxas já 

foram emitidas 

 

 

TRES MIL E SESSENTA 

SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA 

Carlos.amorim@cemiller.pt 

Av. EUA 100- 4º dto 1749-

055 Lx 

3 446 

Terreno 

vedado com 

porta 

  

= 

 

5 630 Em Obra 35363  

1544/EDI/201

5 

DIAZANHA ALTERNATIVAS 
ACTIVIDADES IMOBILIARIAS LDA 

 

7 569 
Regular/ 

Bom 
46383  

 FRANK HUBERT MONIKES e 
NUNO MIGUEL COSTA PAIVA 

9 378 Bom 34228   FERNANDO MARQUES 

11 1409 Bom 47894  
 LIDIA MARTINS NINY 

FERNANDEZ 

13-15 e 

15B 
979 Bom/ Novo 

45021  

e 

67320 

 

 
IMAGEM DOMINANTE SA 

Possivel Alojamento Local 

mailto:Carlos.amorim@cemiller.pt
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17, A - 

C 
1610 Mau 37538  

 

 

 

EDUARDO PEREZ FERNANDEZ 

(C.C.H.) 

17- Maria Conceição Costa 

Cabral – 218138269, viuva. 

Chove dentro de casa. 

 

2 1173 Bom 31711   PH 

4 A a F 1312 Bom 62159   PH 

12-12A 167 Regular 11249   JOSE MARTINS (C.C.H.) 

16  
Emparedado

/Mau 
52840  

Posse em 

2005?? Para 

emparedamen

to??? 

069/IC/2005 

CUSTODIA JOAQUINA COSTA 

(C.C.H.) 

18 

1208 

Emparedado 

Mau 

069/IC/

2005 
 

9836/EXP/201

2 – Intimação 

R/C e 1º Andar 

estão 

emparedados. 

Sr. José 

Antunes 

Ventura (72 

anos) Gabriela 

Coelho Costa 

(72 anos) 

900€ - 

Rendimento 

Mensal Não 

aceitaram 

negociação 

CUSTODIA JOAQUINA COSTA 

(C.C.H.) 

 

 

18A - 

Loja 

Mau/Habitad

o 
  

18C- 

Loja 

Mau/ 

Habitado 
  

18B    
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para sair. O 

proprietário 

ofereceu 20 

mil Euros. 

 

 

20  Mau 46764  

 

 

22 1590    

8 barracas?? 

 
CUSTODIA JOAQUINA COSTA 
(C.C.H.) * 

O muro têm indicação que 

será Propriedade Municipal 

 
 
*CUSTODIA JOAQUINA COSTA (C.C.H.) - Maria Helena dos Santos Campos  Av. Fernando Magalhães, 1327 - 1ºDto. 4350-170 

Porto 

 
 
 
Situação do Estado Publico 
 
- Falta de iluminação 
- Pavimento 
- Entupimento de sargetas 

 

 

  



Lugares: cidade, tempo, sociabilidade – Um caso de estudo 

Filipa Andreia Meira Malaca Cordeiro   206 

 


	PR_filipa_cordeiro_268151
	mia_filipa_cordeiro_dissertacao

