
 

0 
 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

 

MENOS CARBONO, MAIS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Estratégias Solares Passivas - Alto Da Cova Da Moura 

 

 

SARA SOFIA CORADO LIBÂNIO GOMES MADURO 

Dissertação/Projecto para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura com Especialização em 

Planeamento Urbano e Territorial 

 

Orientadora: Professora Doutora Filipa Roseta Vaz Monteiro 

 

Lisboa, FAUTL, Setembro, 2010 

  



 

1 
 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

 

 

MENOS CARBONO, MAIS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Estratégias Solares Passivas - Alto Da Cova Da Moura 

 

 

SARA SOFIA CORADO LIBÂNIO GOMES MADURO 

 

 

Dissertação/Projecto para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura com Especialização em 

Planeamento Urbano e Territorial 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Filipa Roseta Vaz Monteiro 

 

 

Júri: Presidente: Prof. Doutora Isabel Raposo; 

Vogais: Orientador: Prof. Doutora Filipa Roseta; 

Arguente: Especialista Mestre Arqt.º João Rafael Santos. 

 

 

Lisboa, FAUTL, Dezembro, 2010



 

I 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Título da Dissertação: Menos Carbono, Mais Energias Renováveis, Estratégias Solares 
Passivas – Alto da Cova da Moura 

Nome do Aluno: Sara Sofia Corado Libânio Gomes Maduro 

Orientadora: Professora Doutora Filipa Roseta Vaz Monteiro 

Mestrado: Planeamento Urbano e Territorial 

Data: 30 de Setembro de 2010 

Resumo 

 

 A temática do projecto final de mestrado trata o tema “Menos Carbono, Mais 

Energias Renováveis”, na perspectiva da integração das preocupações ambientais no 

desenho do espaço da cidade. 

 O projecto tem como propósito o desenvolvimento de uma proposta de reabilitação 

urbana do Bairro do Alto da Cova da Moura.  

Esta intervenção tem por base a uma reflexão sobre o processo de exclusão no 

espaço da cidade, com especial incidência no papel do espaço na produção da exclusão, 

assim como a identificação/ apropriação do espaço público na reabilitação urbana. 

A questão da identidade, do direito ao espaço da cidade e o seu papel na 

reabilitação do espaço, no contexto de um mundo globalizado, põe em evidência as 

características locais, as diferenças de ocupação, utilização de elementos urbanos e a sua 

adequação ao clima e cultura da região. O elemento Pátio surge nesta investigação pelo seu 

papel articulador no espaço e sociedades mediterrânicas. 

No caso da Cova da Moura a diferença que caracteriza a apropriação do espaço, 

costumes e origens, reflecte-se de forma negativa no acesso a equipamentos e serviços ou 

direitos de cidadania e segurança, no acesso ao espaço. Assim o limite do bairro 

caracteriza-se pela impossibilidade de o penetrar. Torna-se necessário que o projecto 

urbano estabeleça comunicação entre o Bairro e a sua Envolvente, dilua este sentimento de 

estar fora ou dentro do bairro, sem destruir a identidade e vivência que o caracterizam.  

Palavras-chave: Alto da Cova da Moura; Reabilitação Urbana; Identidade; Pátio 

Mediterrânico; Processos de Participação; Exclusão Social na Cidade.  
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Dissertation title: Less Carbon, More Renewable Energy, Solar Passive Design – Alto da 
Cova da Moura. 

Abstract 

 

The master's final project thematic treats the theme “Less Carbon, More Renewable 

Energy”, focusing the integration of environmental concerns in the design of the city space. 

The project aims to develop a proposal for urban rehabilitation of Bairro Alto da Cova 

da Moura. 

This intervention is based on a reflection of the exclusion process within the city, with 

particular emphasis on the space role in the production of exclusion, as well as, on the 

identification / appropriation of public space in urban regeneration.  

The identity question, the right to the city space, and its role in urban regeneration, in 

a globalized world context, highlights the local characteristics, occupation differences, use of 

urban elements and their suitability to the climate and culture of the region. The Courtyard 

element appears in this investigation dued to its role in articulation of the space and in the 

Mediterranean societies. 

In case of Cova da Moura, the differences that characterizes the space appropriation, 

customs and origins, are reflected negatively on the access to the equipments and services, 

or on the citizenship rights and security to access the space. Thus, the neighborhood 

boundary is characterized by the inability to penetrate it. It is necessary that the urban project 

establishes communication between the Neighborhood and its Surroundings, diluting the 

feeling of being inside or outside the neighborhood, without destroying the identity and the 

experiences that characterize it. 

Key-Words: Alto da Cova da Moura; Urban Rehabilitation; Identity; Mediterranean 

Courtyard; Participation Process; Social Exclusion in the City. 
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Introdução 
 

A realidade das cidades contemporâneas é resultado da maior transformação no 

estilo de vida humano, durante a última década do século XX o mundo deixou de ser 

predominantemente rural para se tornar predominantemente urbano. Mais de 5,2 biliões de 

habitantes do globo vivem agora em cidades (David Clark, 1996). 

A população encontra-se distribuída de forma desequilibrada na superfície terrestre, 

fortemente concentrada em áreas urbanas densas, em condições sociais, económicas e 

culturais radicalmente diferentes das áreas rurais. 

O fenómeno urbano está a redesenhar a cidade, na sua identidade, arquitectura e 

estilo de vida, independentemente das diferenças culturais e geográficas (Madanipour, 

1996). 

Ao mesmo tempo as cidades são lugares de diferença. A sua natureza heterogénea 

é uma característica determinante. A capacidade de atracção de pessoas de diversos 

pontos do país e do mundo faz com que sejam o ponto de encontro de pessoas diferentes, 

de todas as classes sociais, de todas as culturas e religiões, mas também um local de 

fragmentação e exclusão social. 

As cidades existem nesta dualidade de lugares absorvidos por uma cultura e 

identidade global e heterogeneidade e encontro da diferença; lugares de integração da 

diferença mas também lugares de divisão e exclusão social. 

O Bairro do Alto da Cova da Moura, insere-se no contexto do desenvolvimento 

urbano da área metropolitana de Lisboa, em momentos chave da história de Portugal.  

Este bairro caracteriza-se pela sua génese ilegal do concelho da Amadora 

considerado um dos três bairros críticos em Portugal. É importante referir para além dos 

problemas de falta de segurança e tráfico de droga a que é associado, o bairro é 

caracterizado pela forte identidade cultural e sentido de comunidade, o que faz com que os 

moradores, por um lado, tenham uma grande ligação com o espaço físico do bairro, mas, 

por outro lado vivam à margem do resto da cidade. 
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O projecto tem como propósito o desenvolvimento de uma proposta urbana para 

reabilitação do Bairro do Alto da Cova da Moura, explorando a relação do espaço urbano na 

produção da exclusão e na reabilitação de territórios excluídos, através da utilização de 

elementos espaciais “culturais”, como representantes da identidade comum e geradores de 

conforto térmico. 

O trabalho decorreu em fases diferentes, com relação entre si: 

1. Levantamento e Análise da área de intervenção, a Cova da Moura. Esta fase permitiu um 

conhecimento profundo das realidades física, social, cultural étnica e histórica do lugar. 

Compreendeu ainda uma reflexão sobre a importância do processo participativo no desenho 

urbano, esta reflexão conduziu à realização de um projecto, no ATL da Associação Moinho 

da Juventude, com a participação de crianças, habitantes ou frequentadoras do bairro, sobre 

a imagem, percepção e futuro da Cova da Moura. 

2. Análise de fontes bibliográficas e casos de estudo, esta fase teve uma grande influência 

nos conceitos aplicados na fase de projecto urbano. 

3. Projecto, a realização do projecto urbano de reabilitação da Cova da Moura é o objectivo 

final do projecto de mestrado. 

4. Elaboração do Relatório, como complemento teórico do projecto desenhado. 

Embora o levantamento e análise do local de intervenção tenha sido realizado em 

primeiro lugar, as outras fases não decorreram necessariamente por esta ordem, foram 

sendo realizadas em simultâneo no decorrer do semestre. 

Tendo o relatório, o objectivo de justificar as opções do projecto de reabilitação do 

Bairro do Alto da Cova da Moura está organizado segundo quatro capítulos principais, que 

contextualizam: 

No primeiro capítulo, o processo de exclusão e a sua relação com o espaço, 

explicitando as manifestações da exclusão no espaço e o espaço urbanos na produção da 

exclusão, salientando o papel do espaço público e dos elementos que o compõem na 

promoção da coesão territorial. 

O segundo capítulo aborda o tema da identidade no espaço urbano, apresentando 

duas perspectivas face à problemática da identidade e o seu papel na cidade do “futuro” e 

do presente. Este capítulo aborda ainda a cidade mediterrânica, a sua estrutura e 
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elementos, adequados às condições climáticas culturais como potenciadores de 

identificação com o espaço. 

O terceiro capítulo introduz a área de intervenção, o espaço da Cova da Moura, 

caracterizando-o de forma geral e do ponto de vista da arquitectura e do urbanismo. 

O tema da participação é abordado no quarto capítulo, destacando a sua importância 

do processo de desenho da cidade, este capítulo expõe as experiências da Índia e de uma 

actividade na Cova da Moura por um grupo de estudantes no qual me incluo. 

Por último a conclusão relaciona os conceitos e temas abordados nas etapas 

anteriores com o projecto urbano. 
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Estado da Arte 
 

O espaço da cidade constitui um tema muito vasto e estudado, especialmente no 

decorrer do século XX, em que o fenómeno urbano se intensificou, e surgiram novas 

perspectivas de abordagem a este fenómeno tão complexo que é capaz de suscitar sempre 

novas formas de abordagem. Assim torna-se complicada a selecção dos autores e 

abordagens mais significativas, no que toca a organização do espaço da cidade, do 

fenómeno de exclusão e da perda de identidade num mundo urbano e no contexto da 

globalização.  

O livro The City Reader constitui uma antologia que reúne os principais autores no 

estudo do fenómeno urbano, numa perspectiva histórica, sociológica e arquitectónica. 

Ali Madanipour introduz a exclusão no espaço da cidade, numa desmontagem do 

espaço físico, mental e social que põe em evidência as barreiras que constituem o espaço 

da cidade, público e privado, e coloca a questão do acesso como ponto fundamental na 

exclusão/ inclusão do espaço.  

Esta perspectiva é sustentada por vários autores da área da sociologia. As 

abordagens de Isabel Guerra e Luís Capucha realçam a relação da “questão social” com o 

território e a importância da identificação com o espaço nos processos de reabilitação de 

zonas sensíveis. 

A questão da identidade põe-se num contexto em que a globalização parece 

dissimular as diferenças entre as cidades de todo o mundo. Os elementos que compõem a 

paisagem urbana repetem-se substituindo os traços arquitectónicos característicos que 

conferem identidade aos lugares. As zonas comerciais e habitacionais, são construídas em 

estilos internacionais utilizando ao máximo a tecnologia, onde a população urbana vive de 

forma idêntica, com preocupações semelhantes em relação à habitação, filhos e trabalho em 

zonas distantes do globo. (David Clark, 1996). 

A prioridade da redução de carbono levanta muitas questões relacionadas com a 

CIDADE do futuro. Como serão as cidades e as sociedades que as habitam, qual a sua 
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relação com o ambiente que as envolve. Neste ponto Rem Koolhaas apresentam 

perspectivas contraditórias à mesma questão.  

Caminhará, a cidade no sentido da “globalização”, da cidade genérica de Rem 

Koolhaas, em que a tecnologia se torna incontrolável e o ambiente natural é substituído por 

um ambiente desenhado, idêntico em todo o mundo. Ou este fenómeno funcionará no 

sentido inverso, como potenciador de diferenças gerador, que responde com uma 

arquitectura de respeito pelo local, pelo clima, pela cultura e pela história, pondo em 

evidência as especificidades do lugar.  

Uma grande parte da bibliografia existente na área da arquitectura bioclimática é 

composta por manuais de aplicação dos princípios da arquitectura solar, A PLEA (Passive 

and Low Energy Alternatives) constitui também uma referência na documentação sobre a 

arquitectura bioclimática e energias renováveis. Esta organização publica anualmente uma 

compilação de textos constituída, na maioria, por investigações académicas.  

Os autores que se debruçam sobre a região Mediterrânica, da qual Portugal faz 

parte, introduzem os espaços semi-abertos, como característica cultural desta região. As 

investigações académicas têm um grande peso na documentação sobre este tema. São de 

referir os contributos de Paula Cadima, na tese de doutoramento “Transitional spaces: the 

potential of semi-outdoor spaces as a means for environmental control with special reference 

to Portugal”, onde examina o potencial ambiental dos espaços de transição na melhoria 

micro climática, em casos específicos na cidade de Lisboa; e de Jose Perez - de- Lama e 

Jose M. Cabeza no estudo “ Biography of Mediterranean Patio. Permanence and Change in 

Mediterranean Urban History”;   

O pátio é apresentado como elemento organizador fundamental na estrutura urbana 

das cidades mediterrânicas, que simbolicamente representa a comunidade que lhe está 

associada.  

Cabe a este projecto a confrontação destes conceitos com o espaço físico e social 

do Bairro do Alto da Cova da Moura. 
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1 Exclusão Social no Espaço da Cidade 

 

1.1 O processo de exclusão 
 

O conceito de exclusão social é um conceito complexo devido à diversidade de 

contextos em que é utilizado. Pode ser encarado como uma questão de pobreza, ou numa 

perspectiva mais alargada que inclui as questões da cidadania e integração no contexto 

social (Madanipour, 1996). 

É importante esclarecer que exclusão está presente e é fundamental em qualquer 

forma de relação social e espacial. Por exemplo na relação entre público e privado, muito 

presente na cidade. Esta divisão implica o desenho de uma separação e consequente 

exclusão dos outros de um destes domínios. A exclusão surge como um mecanismo social, 

uma forma de controlo do acesso a espaços, actividades, recursos e informação, que 

trabalha em conjunto com a inclusão para a fábrica social a funcionar (Madanipour, 1996). 

A exclusão social enquanto fenómeno negativo resulta da agudização das 

desigualdades entre aqueles que mobilizam os seus recursos no sentido da participação 

social e aqueles a quem faltam os recursos (nem sempre económicos) e se vêem impedidos 

de o fazer (Rodrigues, 1999). Assim este fenómeno deve ser entendido nas diversas 

dimensões – politica, social e cultural.  

 

1.2 Relação entre exclusão e espaço – a exclusão na produção do espaço vs 

espaço na produção da exclusão. 
 

A relação da exclusão com o espaço é uma relação total, na medida em que o 

espaço envolve todos os parâmetros da vida em sociedade (Capucha, 2000).  

As manifestações são claras na cidade, em zonas degradadas no centro, em bairros 

clandestinos, em bairros sociais, ou de forma diferente em condomínios fechados. 
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Ali Madanipour vê a questão da inclusão/ exclusão como uma questão de acesso. 

“Acesso aos processos de decisão, participação, recursos, narrativas culturais comuns e 

acesso ao espaço.” (Madanipour, 1996: 162). 

O espaço que nos rodeia é um conjunto de lugares abertos e fechados/controlados. 

Quando falamos de lugares fechados falamos de barreiras à acessibilidade. Estas 

barreiras podem ser físicas ou incluir outros factores que influenciam de forma determinante 

a imagem de uma parte cidade, tais como o significado social, a função, a história ou até o 

nome. 

O espaço é controlado por ideias, medos e percepções, reais ou não, que limitam o 

acesso a determinado lugar.  

A imagem de uma realidade física pode ser facilmente alterada se as circunstâncias 

de observação forem diferentes (Lynch, 1960). Um determinado lugar é entendido de formas 

diferentes por um visitante e um morador, por exemplo, por um jovem ou um idoso. Outro 

exemplo muito claro é a diferença de um espaço do dia para a noite.  

Outra forma de controlo espacial é de ordem social, os territórios são controlados por 

uma série de limitações legais que condicionam o seu acesso e experiência, o exemplo mais 

simples é o do princípio da propriedade privada (normalmente associado a uma limitação 

física).  

O espaço físico é controlado pelos seus elementos construídos e naturais, pelo seu 

desenho e posição/ integração na estrutura urbana. 

Se as manifestações da exclusão no espaço da cidade são claras, fica por explicitar 

o efeito do espaço na produção da exclusão, a forma como o desenho urbano interfere na 

intensidade de utilização do espaço. 

Jane Jacobs apresenta uma abordagem a esta questão ao criticar os modelos 

urbanísticos do pós-guerra relativamente aos efeitos que produzem na desagregação da 

vida urbana. Por considerar que o contacto social é a base da convivência urbana, Jacobs 

defende a demarcação clara entre os espaços públicos e privados, considera fundamental a 

irrigação do espaço exterior por actividades contidas no edificado e a integração dos 
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espaços exteriores de estar na rede de espaços de circulação assegurando a presença 

constante de observadores1 (Heitor, 2001).  

O seu contributo, no manifesto sobre o desenho urbano, foi fundamental para um 

novo ideal de desenho urbano, que tem por base uma ideia de cidade em que os edifícios 

não são entendidos como o “positivo” colocado sobre um espaço livre, mas antes onde o 

espaço público tem um papel ordenador e não insignificante e amorfo (Portas, 1987). 

Na década de 70, Newman introduz o conceito de “espaço defensivo”, que consiste 

na ideia de que o espaço tem a capacidade de criar zonas de influência territorial, áreas com 

aptidão para induzir o cuidado dos residentes. O autor fundamenta este conceito no sentido 

de comunidade, em que existe uma identificação mútua com o habitat e com o uso dos 

espaços comuns, laços afectivos com o lugar de residência e na geração de uma rede de 

solidariedade e interdependência entre os seus membros. Assim defende a delimitação 

rígida entre territórios de forma a não existirem espaços impessoais e anónimos e portanto 

mais vulneráveis a reacções emocionais negativas, como as de exclusão. Para tal advoga 

ao recurso a barreiras físicas, à mono funcionalidade dos espaços residenciais e à 

segregação dos espaços por redução dos caminhos (Heitor, 2001). 

Na perspectiva de Hillier, a repartição da cidade em zonas mono funcionais 

destinadas a servir grupos específicos de população nega à partida a complexidade urbana 

e a hierarquização espacial defendida por Newman provoca uma subutilização alienante do 

território (Heitor, 2001). Hillier relaciona a acessibilidade, a integração, a permeabilidade e a 

legibilidade do espaço de domínio público com a presença constante de passantes, 

estranhos ou residentes, e consequente sentimento de segurança na sua utilização. 

 

1.1 Elementos Urbanos e Espaço Público 
 

No contexto actual, sobretudo com o crescimento das zonas periféricas deparamo-

nos com problemas associados à fraca promoção da coesão territorial do espaço urbano 

(G.E.O.T.P.U.2, 2008). A estruturação do território é feita com base na sua comercialização, 

com notória desconsideração pelo papel ordenador do espaço público e a sua relação com 

a qualidade de vida urbana. 

                                                           
1
 Nas palavras de Jacobs (1961) “the eyes of the street”. 

2
 Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Planeamento Urbano. 
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O espaço público é por definição, o espaço de uso comum e vivência colectiva, o 

espaço acessível. O espaço público é onde tudo acontece (Brandão, 2004). Representa a 

condição essencial para que se possa realizar vida urbana e é um factor importante na 

estruturação e construção da identidade da cidade.  

A sua génese e potencialidades possibilitam a conexão do território, promovendo a 

coesão nas suas diversas vertentes: continuidade formal e ambiental, mobilidade, 

acessibilidade, visibilidade, centralidade, social e económica. Têm implícito um carácter 

público, de uso social colectivo e multifuncional, caracterizando-se fisicamente pela 

acessibilidade, que lhe confere muitas vezes um carácter de centralidade (G.E.O.T.P.U., 

2008) 

O conceito e finalidade última do espaço público é a sua utilização por parte da 

população, neste sentido é o reflexo do sistema de relações sociais e culturais do espaço 

urbano em que se insere, promove a sua apropriação, sentimento de pertença e 

identificação por parte da população. Quando bem programado e desenhado pode contribuir 

para minimizar os fenómenos de exclusão (G.E.O.T.P.U., 2008). 

Kevin Lynch sustenta a importância do processo de desenho urbano na construção 

da cidade contemporânea, onde o espaço público pode propiciar uma intensa vida urbana 

desde que contenha vitalidade, sensação, adequação, acesso e controlo.  

Na Imagem da Cidade propõe uma análise dos elementos que constituem o espaço 

urbano e relaciona o seu desenho com o funcionamento, percepções e tipo de vivência que 

proporcionam. Lynch classifica cinco tipos de elementos: vias, limites, bairros, cruzamentos 

e elementos marcantes.  

As vias são canais ao longo dos quais o observador se desloca e em relação aos 

quais os outros elementos se organizam (Lynch, 1960). A estrutura viária é fundamental no 

funcionamento da cidade, toda a imagem da cidade fica comprometida se não existir uma 

hierarquia viária facilmente identificável. As qualidades especiais contribuem para o reforço 

de certas vias, de forma que facilmente associamos as ruas largas a ruas principais e as 

mais estreitas a ruas secundárias.  

A inexistência desta qualidade compromete a capacidade de orientação e torna 

determinada parte da cidade desconfortável para o utilizador. 

A continuidade é uma característica muito importante, “as pessoas são normalmente 

muito dependentes desta qualidade” (Lynch, 1960:63). A continuidade é facilmente 
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associada à segurança, logo as ruas com um grau satisfatório de continuidade são 

consideradas mais seguras da mesma forma que os becos são considerados lugares 

inseguros.  

As características do inicio e do fim de uma rua são valorizadas pelo observador “ há 

uma agradável sensação de relação adquirida apenas pelo facto de estarmos numa rua de 

cujo nome podemos concluir que desemboca no centro, por mais longe que estejamos 

dele”. Assim as ruas com origens e fins claros e bem conhecidos têm identidades fortes e 

dão a sensação de orientação quando passamos por elas (Lynch, 1960). 

Os limites são fronteiras entre duas partes, interrupções lineares que mantêm uma 

região isolada de outra. Um limite pode ser a imagem de uma cidade, no caso de um rio ou 

de uma montanha por exemplo. Mas os limites não têm que ser necessariamente 

impenetráveis, podem funcionar mais como uma costura de união e não como uma barreira 

isoladora, quando falamos de exclusão social é muito mais interessante que assim seja. Um 

parque que dá acesso a partes diferentes da cidade pode ser um bom exemplo uma vez que 

se distingue delas como um limite mas ao mesmo tempo lhes dá acesso. 

O terceiro tipo de elemento analisado por Lynch são os bairros, que são descritos 

pelo autor como regiões em que o observador penetra “dentro de” e que reconhece como 

tendo algo em comum. 

Este é o elemento que mais facilmente relacionamos com a exclusão social, uma vez 

que as conotações sociais são muito importantes quando se trata de limitar regiões numa 

cidade. No entanto têm um papel importante na distinção das várias partes e da orientação 

dentro do todo. 

 É de salientar a relação com o resto da cidade como uma característica física 

fundamental na inclusão. As zonas introvertidas, viradas para dentro de si próprias e com 

poucas referências físicas e culturais ao resto da cidade são, por norma, lugares exclusão. 

Os melhores exemplos são as tão conhecidas Chinatowns, cuja própria origem é resultado 

de leis discriminatórias que impediam os chineses de aceder ao mercado de terras ou os 

restringia a comprar numa parte da cidade. 

Os cruzamentos são pontos estratégicos, através dos quais o observador pode 

entrar na cidade e que constituem focos intensivos para os quais ele se desloca (Lynch, 

1960). A junção ou o local de uma interrupção no percurso tem uma importância 
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significativa, uma vez que as decisões quanto à direcção a tomar acontecem nestes pontos 

e as pessoas reforçam a sua atenção em relação a eles. 

O seu desenho e relação com a envolvente são cruciais. Os cruzamentos podem ser 

pontos de encontro, marcos da identidade de um bairro e estão normalmente associados a 

funções chave na estrutura da cidade. 

Por último os elementos marcantes, são elementos evidentes que se distinguem do 

seu contexto. São fundamentais no que toca à orientação, podem ser fachadas, lojas, 

arvores ou elementos que façam parte da história e da construção da identidade de um 

local, como um convento, um moinho ou um aqueduto. 

Estes elementos sobrepõem-se e interligam-se constantemente na cidade. O espaço 

físico da cidade é caracterizado pelas relações entre eles. 

Nos bairros clandestinos ou de barracas a relação com a cidade é muito limitada, 

torna-se um ciclo vicioso em que a exclusão constrói o espaço e o espaço perpétua a 

exclusão. A ausência ou a menor qualidade no acesso a serviços como os equipamentos 

sociais, escolas, o saneamento básico, espaços de cultura e lazer e espaço público de 

qualidade, constituem um conjunto de razões pelas quais a exclusão social tende a 

sedimentar no espaço.  
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2 Identidade e Espaço Urbano 

 

2.1 Conceito de Identidade 
 

O conceito de identidade é apontado como um dos mais importantes princípios na 

promoção da coesão territorial, promoção da continuidade formal e ambiental do espaço 

urbano, e coesão social e económica. 

A identidade define-se como um conjunto de cognições dos lugares/ espaços, onde 

decorre a vida quotidiana, e com os quais a população pode desenvolver vínculos 

emocionais, atribuindo-lhes sentimento de pertença (Pol, 1999). 

 O sentimento de pertença é desencadeado através de memórias, ideias, 

sentimentos, valores, significados, preferências e atitudes desenvolvidas pela população 

face a um determinado lugar, uma vez que são os espaços que se habitam, e se vivem e as 

actividades que neles ocorrem, que deverão providenciar as ligações do homem ao lugar 

(Alves, 2003). 

 Cada uma das partes ou zonas da cidade tem um património de conjuntos e 

edifícios, de vazios e percursos, de monumentos e símbolos que são referências da sua 

identidade (Brandão e Remesar, 2000). 

 Os factores de natureza física que contribuem para a identidade de um espaço 

público estão associados, fundamentalmente, às características biofísicas do local (clima, 

fauna, flora, solo, agua, etc.) ambientais e também às especificidades da forma urbana 

(G.E.O.T.P.U., 2008). O espaço funciona como espelho da comunidade que o vive, das 

suas particularidades culturais e sociais. 

 A questão da identidade da cidade tem sido levantada em perspectivas contraditórias 

e críticas, no contexto de um mundo globalizado e cada vez mais preocupado com as 

questões ambientais. 
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2.2 Cidade Genérica e Cidade Tradicional – duas perspectivas. 
 

 É possível imaginar as cidades sem características diferenciadoras, sem identidade? 

 “Quais são as desvantagens da identidade? E o inverso? Quais as vantagens da sua 

falta? (…) O que há para além da identidade? O genérico?” (Koolhaas, 1994:73) 

 Rem Koolhaas (1994) define a identidade enquanto entidade castradora, “que 

aprisiona, resiste à contradição e à renovação”, converte-se em algo parecido a um farol, 

fixo e sobre definido, até se transformar numa caricatura de si própria. 

 “A identidade centraliza ” (Koolhaas, 1994:74). Insiste numa essência, num ponto a 

que chama-mos centro. O centro centraliza toda a atenção. Sem centro não existe periferia, 

portanto o interesse do centro compensa o vazio da periferia (Koolhaas, 1994). 

O autor argumenta que o centro se tornou demasiado pequeno para as funções que 

tem que desempenhar, deixando de ser um centro para se transformar “numa miragem que 

caminha para a impulsão” (Koolhaas, 1994:74), ainda que a sua presença ilusória negue 

legitimidade ao resto da cidade.  

A insistência num centro como núcleo de valor e importância, fonte de toda a 

significação, é duplamente destrutiva. Cria-se uma relação de dependência geradora de 

uma grande pressão, o centro tem que ser mantido e modernizado ao mesmo tempo. “ 

Como «o lugar mais importante» que é, tem que ser, paradoxalmente, ao mesmo tempo o 

mais antigo e o mais recente, o mais fixo e o mais dinâmico; experimenta a adaptação mais 

intensa e constante, que depois se vê comprometida e complicada pelo facto de ter que ser 

uma transformação não reconhecida, invisível e sempre vista” (Koolhaas, 1994:74). Neste 

processo toda a autenticidade é expulsa. 

Koolhaas descreve então uma cidade que é genérica, o irónico futuro da cidade, a 

“cidade genérica” é a cidade sem identidade. 

A cidade genérica libertou-se do peso do centro e da identidade. É uma cidade sem 

história e sem tamanho, ou tem o tamanho do mundo todo. Tem todas as comodidades. Não 

necessita de manutenção, se for pequena demais expande-se, se envelhecer autodestrói-se 

e renova-se. A cidade genérica é tão «superficial» que pode produzir uma identidade nova 

todas as manhãs (Koolhaas, 1994). 
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 Segundo Koolhaas esta cidade cresceu muito nos últimos anos, tem agora quinze 

milhões de habitantes, e existe em todos os continentes. A Ásia é agora o seu ponto de 

proliferação preferencial, embora uma cidade tão antiga como Barcelona ao simplificar o seu 

“excesso de identidade” se torne também genérica. 

 A principal atractividade da cidade genérica é o anonimato. A vida urbana está 

remetida ao ciberespaço (Koolhaas, 1994). A característica mais importante da cidade 

tradicional – as trocas – já não existe na cidade genérica, no plano urbano só acontece o 

estritamente necessário. As pessoas passaram a movimentar-se quase exclusivamente de 

carro e as auto-estradas substituíram as praças. 

 A estrutura urbana desta cidade corresponde à repetição de um módulo (Koolhaas, 

1994). 

 Os aeroportos passaram a ser os elementos mais característicos e singulares das 

cidades. Assim a única forma de determinar a idade da cidade é através da leitura da planta 

do aeroporto. “A planta hexagonal (em alguns casos pentagonal ou octogonal): anos 

sessenta. Planta e secção ortogonal: anos setenta. Cidade-Colagem: anos oitenta. Uma 

simples secção curva, sem fim num plano linear: anos noventa” (Koolhaas, 1994:75). 

 Em relação à população da cidade genérica, é multirracial e multicultural (Koolhaas, 

1994). 

 A grande originalidade da cidade genérica consiste em abandonar o que não 

funciona.  

Na cidade genérica a rua está morta! Esta descoberta coincidiu com inúmeras 

tentativas para a ressuscitar. “ A pedonalização - realizada com o intuito de a conservar – 

canaliza simplesmente o fluxo de condenados a destruir com os pés o objecto da sua 

reverência” (Koolhaas, 1994:76). 

A cidade genérica está a passar da horizontalidade à verticalidade, o arranha-céus 

parece que vai ser a tipologia definitiva, e engoliu todas as outras (Koolhaas, 1994). 

Outra característica da cidade genérica é a não existência de planificação. Todas as 

cidades nascem da tábua-rasa. Resultam das relações entre três elementos: edifícios, 

estradas e natureza. Os edifícios florescem de forma imprevisível sem nenhuma lógica 

aparente. As estradas são só para carros, as pessoas dão voltas em passeios que se 
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elevam do chão e descem para debaixo da terra proporcionando uma série de emoções 

(caricatura da cidade histórica) (Koolhaas, 1994). 

Os espaços de trabalho, como ateliês e escritórios estão a desaparecer, uma vez 

que as pessoas trabalham em casa, como consequência a casas são cada vez maiores. 

A arquitectura é “bela” por definição e construída a uma velocidade alucinante. 

Existem edifícios interessantes e outros aborrecidos como no resto das cidades. 

 Na cidade genérica não existe evolução, não existe história. O que não funciona é 

simplesmente abandonado. 

 Na cidade genérica só conta o redundante! (Koolhaas, 1994). 

 Esta cidade é descrita como a cidade que sucumbiu à globalização, perdeu todas as 

características e levou ao extremo a ideia de identidade global. 

 Manuel de Solá-Morales tem uma perspectiva diferente da de Koolhaas em relação 

ao futuro/ presente da cidade. Critica a afirmação de Koolhaas, de que as cidades de hoje 

em dia são todas como Atlanta, Singapura e Los Angeles. O autor reconhece enormes 

diferenças nestas cidades, ainda que todas elas tenham experimentado recentemente um 

“boom” de edificado e uma grande explosão de auto-estradas, e que todas têm um sistema 

espacial fragmentado e decomposto, no entanto isto não é suficiente para dize-las todas 

iguais. Utilizando este argumento, também as cidades antigas seriam todas semelhantes, 

compostas por ruas, praças e passeios (Solà-Morales, 1996). 

 “A globalização não comporta necessariamente a anulação das diferenças, e às 

vezes é precisamente a sua possibilidade” (Solà-Morales, 1996:101). 

Existe hoje uma grande dificuldade na leitura das nossas cidades, sobretudo no que 

diz respeito à periferia (Solà-Morales, 1996). “É necessário olhar para as cidades e 

reconhecer as suas diferenças.” (Solà-Morales, 1996:101) 

O autor direcciona a sua atenção para as cidades do Sul da Europa, nas quais as 

cidades do Sul de Portugal incluindo Lisboa se inserem. Quais são as características das 

cidades do Sul da Europa? 

São de tamanhos muito diferentes, com diferentes graus de promiscuidade, 

densidade e adaptação ao território. Devido ao clima e à cultura estas cidades organizam-se 

de forma muito original (Solà-Morales, 1996). 
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Em relação ao modelo de crescimento: “A nossa metrópole segue mais o modelo de 

aproveitamento de oportunidades fragmentárias em vez do funcionalismo estrutural” (Solà-

Morales, 1996:102). 

Enquanto nas cidades do Norte da Europa as infra-estruturas têm um grande peso 

no crescimento, as do sul crescem segundo lógicas mais complexas e aleatórias, menos 

deterministas, tendem a seguir comportamentos com base nas oportunidades de 

localização, de vizinhança ou isolamento, etc. 

Nas cidades do mediterrânicas é muito importante o aproveitamento das condições 

do lugar, a relação com a topografia e a envolvente natural e/ou construída. A cidade vive 

muito das relações de contacto (contiguidade) entre as peças urbanas, esta lógica de 

mosaico como princípio de crescimento, a ideia de crescimento por lateralidade e não só por 

criação de infra-estruturas é muito importante para compreensão das cidades (Solà-Morales, 

1996). 

O autor identifica três aspectos que considera basilares nas cidades mediterrânicas, 

actualmente. 

A relação com a topografia: a topografia é um elemento substancial das cidades. Um 

elemento gerador. A maioria das cidades do Sul da Europa estabeleceu-se num jogo de 

interacção com a orografia. Não só com as condições globais, mas também com as suas 

formas parciais (Solà-Morales, 1996), pátios ou miradouros. 

Dificilmente pensamos em Lisboa sem a relacionar com a orografia; da ocupação da 

colina do castelo que se aproximou física e funcionalmente da margem ribeirinha, até à 

mancha urbanizada que se estende de Sintra à Arrábida. A ocupação das duas margens é 

feita de forma substancialmente diferente, em grande parte devido à constituição da própria 

linha de costa, recortada na margem sul por oposição à margem norte.  

Das ruas inclinadas, miradouros e pátios de Alfama à Av. da Liberdade, às malhas 

ortogonais do Bairro Alto e Campo de Ourique a morfologia da cidade constitui-se na 

dualidade de espaços cerrados numa malha densa, espaços de vista privilegiada aos rasgos 

correspondentes aos vales. 

A ideia de contiguidade dos espaços da cidade: a ideia de contiguidade é muito 

presente no espaço da cidade, o espaço acontece na sobreposição de elementos de 

diferentes escalas, pertencentes a realidades diferentes, na continuidade em como se 
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colocam os vazios e os cheios, como lugares substancialmente diferentes se encaixam 

(Solà-Morales, 1996). 

E a “viabilidade aberta”. Nestas metrópoles os grandes sistemas, os sistemas viários 

básicos, não são sistemas urbanos, mas sistemas menores de natureza quase territorial 

(Solà-Morales, 1996:103). 

2.3 A Cidade Mediterrânica – Composição espacial e utilização de elementos 

espaciais “culturais” 
 

Admitindo a identificação com o espaço como elemento regenerador, podemos 

estabelecer uma ligação entre regeneração e relação com a envolvente, construção do 

espaço através de elementos que integram a sua envolvente física e cultural, característicos 

e caracterizadores do lugar. 

Peter Zumthor (2006:65): 

 “Quando faço um edifício grande ou pequeno, complexo, gosto de imaginar que se 

torna parte da envolvente. Este é o espaço que se torna parte da vida. É um lugar onde as 

crianças podem crescer, talvez daqui a 25 anos se lembrem de algum edifício, de uma 

praça, de uma esquina sem saber nada sobre o arquitecto, o que também não é 

importante”. 

É nesta perspectiva que a arquitectura vernacular/tradicional das cidades 

mediterrânicas constitui uma lição, que se desenvolveram como consequência das 

características locais e regionais: clima, topografia, materiais e sociais. 

Não se trata de repetir as estruturas e sistemas. Uma vez que as condições sociais, 

económicas, temporais, etc. não são as mesmas e requerem outras formas de abordar o 

problema. Existem novos materiais, tecnologias e necessidades. Contudo a condição 

humana persiste, a necessidade de abrigo, de criar ambientes para a vida privada e 

comunitária (Goldfinger, 1970). 

Tal como hoje existiam uma grande variedade de formas sociais e de organização, 

ainda assim alguns conceitos fundamentais são comuns (Goldfinger, 1970). 

A relação com o ambiente natural é um aspecto indispensável. Uma região com 

muito carácter exige formas submissas, enquanto uma plana formas vigorosas e 
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escultóricas. No entanto a morfologia da povoação segue geralmente a do terreno quer se 

trate de um monte ou de uma península (Goldfinger, 1970). 

A estrutura é normalmente dominada pelo espaço “negativo”3, espaço comum, não 

construído. Estes espaços variam em tamanho e em forma e têm um grande peso na 

organização da vida da comunidade. “ A dinâmica e vitalidade obtêm-se através da 

interacção do homem com o espaço” (Goldfinger, 1970). 

Existe uma relação directa entre a morfologia e a função e vivência. Ruas largas 

correspondem a ruas comerciais, em que há um fluir constante de pessoas. As praças 

aparecem associadas a ruas principais, muitas em pátio, definidos pelo edificado em seu 

redor. Estes espaços têm um papel fundamental na vida do grupo social. 

A combinação entre pátios e praças contribui para o ritmo e unidade formal e cria 

zonas de contraste ao longo dos percursos lineares, dando ordem, direcção e um sentido de 

lugar. São os lugares de encontro, centrais, lugares de vida da comunidade e relação onde 

a relação com a envolvente é intensificada. 

 

2.4 O Pátio como lugar de encontro 
 

 Definição de Pátio: “Espaço que é aberto para o céu, normalmente central e com 

uma forma geométrica, frequentemente rodeado por pórticos, que constitui o núcleo 

organizador dos espaços que o rodeiam, e representam simbolicamente a comunidade que 

lhe está associada.” 4(tradução nossa) 

Este elemento tem permanecido na estrutura urbana mediterrânica, é importante 

destacar a sua função enquanto principal elemento articulador (Perez-de-Lama e Cabeza, 

1995) do espaço e da comunidade. 

A origem do pátio está simbolicamente relacionada como a mentalidade mítica se 

encontra no espaço (Perez-de-Lama e Cabeza, 1995). Isto tem que ver com a divisão em 

                                                           
3
 Esta expressão já não é utilizada, uma vez que o espaço público deixou de ser visto como negativo do espaço 

edificado, no entanto esta é a expressão utilizada pelo autor. 
4
 Citação original: A space that is open to the sky, typically centralized and with geometrical shape, frequently 

surrounded by porticoes, which constitutes the organizing nucleus of the spaces that lay around it, and 
symbolically represents the community associated to it. (Perez-de-Lama e Cabeza, 1995:167) 
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sagrado e profano. O pátio é visto como um espaço sagrado o que significava, perceptível, 

construído segundo rituais, de acordo com o arquétipo. 

A antropologia tem demonstrado que o arquétipo básico para espaço sagrado é um 

“centro”, um centro onde o mundo humano e o divino se encontram. O pátio e as suas 

variações e alterações ao longo dos tempos, são interpretações claras do arquétipo de 

centro (Perez-de-Lama e Cabeza, 1995). 

A relação com a comunidade que o habita é fundamental para a compreensão do 

significado do pátio. O pátio existe onde existe sociedade complexa, organicamente 

estruturada em grupos. Cada grupo é simbolicamente representado por este “centro” aberto, 

pátio, ágora, fórum ou praça onde são celebrados os rituais da comunidade, festas ou 

práticas religiosas. 

No contexto suburbano o centro é a cidade em relação à qual se organiza, perde-se 

a noção de centralidade local, de lugar central e representativo, limitando a relação 

habitantes com o lugar, o sentimento de pertença e de identificação. 

 

2.5 Relação com o Conforto térmico 
 

A durabilidade desta tipologia urbana, sugere a permanência do modo de habitar dos 

antigos mediterrânicos, mas também a sua adequação ao clima desta região (Perez-de-

Lama e Cabeza, 1995). 

O pátio tem a qualidade de proteger o espaço, privado e público, dependendo da 

circunstância, dos efeitos extremos do clima. A agradabilidade do espaço assim como a sua 

capacidade de melhorar as condições dos edifícios adjacentes dependem do desenho do 

elemento (Cadima, 1996). Forma, tamanho e proporções, tipo de acabamentos, pavimentos, 

paredes que rodeiam o espaço e utilização de elementos de sombreamento ou plantas. 

O vento e a radiação solar são os principais parâmetros que afectam o conforto nos 

espaços semi-abertos, de que são exemplo os pátios (Cadima, 1996).  

 A orientação tem, também, um grande peso na performance climática, verifica-se 

uma diferença de 3 graus entre a melhor e a pior orientação. Face a este condicionamento 
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as povoações tradicionais estão geralmente orientados a norte-sul de modo as paredes 

este-oeste estejam encostadas e recebam menos radiação solar (Fardeheb, 2001). 

Não só o espaço aberto como o interior do edifício são afectados pelo clima 

proporcionado pelo pátio, como os edifícios e os seus compartimentos se posicionam em 

relação ao pátio, ao sol e ao vento de forma a ser utilizados de inverno e de verão. 

A melhor orientação no verão é geralmente a pior no inverno, assim a optimização 

dos resultados durante todo o ano estão dependentes de elementos flexíveis, como a 

existência de plantas ou estruturas de sombreamento (Cadima, 1996). 

No caso da região de Lisboa, o clima temperado durante a maior parte do ano e a 

condição topográfica faz com que estes espaços, não só os pátios como as varandas ou os 

terraços e miradouros, sejam intensamente utilizados. 
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3 Caso de Estudo: O Bairro do Alto da Cova da Moura 

 

3.1 O Lugar – Uma colina na Amadora 
 

O bairro no Alto da Cova da Moura encontra-se numa colina da área oriental do 

concelho da Amadora, muito próximo de Lisboa e de dois importantes eixos de 

comunicação, a linha de Sintra e o IC19.  

A colina era até à data da sua ocupação, um terreno de cultivo, de trigo 

maioritariamente, associado à Quinta do Outeiro, onde existia ainda uma pedreira, junto à 

Avenida da República. 

 

Figura1 – Aqueduto das Águas Livres junto à passagem de nível da Damaia (1961) 
Fonte: C.M. LISBOA - Departamento de Património Cultural. Divisão de Arquivos. Arquivo 
Fotográfico (1997) p.101 

 

A ocupação destes terrenos, feita em quatro fases, é enquadrada pela necessidade 

de habitação de uma população sem acesso ao mercado, em momentos chave da história 

contemporânea de Portugal. 

A primeira fase corresponde ao êxodo rural, em que algumas famílias de origem 

rural, principalmente do norte, vieram à procura de emprego nas imediações fabris da 

Amadora. Os terrenos agrícolas, que se encontravam abandonados começaram a ser 

ocupados com habitações precárias para albergar estas famílias (Raposo, 2008). 
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A segunda fase, correspondente ao pós-25 de Abril, foi aquela em que o bairro 

sofreu a maior transformação, com a chegada de muitos portugueses das ex-colónias e 

mais tarde da população africana, vinda principalmente de Cabo Verde, que ocupou o 

espaço sobrante e com menor exposição solar (Baptista, 2001). 

Em 1977 a câmara municipal de Oeiras fez a promessa de colocação de água, 

esgotos, iluminação pública e asfalto nas ruas, tais promessas tornam o bairro mais 

“apetecível”, assim entre 77 e 88 a população passa de 600 para 5000 habitantes. O 

“planeamento urbanístico” era feito pela comissão de moradores, constituída em 1977. Era 

esta comissão a responsável pela existência de algumas regras na ocupação, loteamento 

do terreno que restava e entrega às famílias. 

Por último a fase em que nos encontramos actualmente, que é caracterizada pela 

densificação das construções, o crescimento vertical, e a ocupação de todos os espaços 

intersticiais do bairro como as ruelas, os pequenos pátios e hortas (Baptista, 2001). 

 

Figuras 2;3;4;5 – Crescimento do Bairro da Cova da Moura (desenhos de Marc Latapie), 1964; 1974; 1982; 2003 
respectivamente. 
Fonte: RAPOSO, I. (2008). Intervenção num bairro “crítico”, o Alto da Cova da Moura. 

 

Sendo este um bairro clandestino, de auto-construção ou construção espontânea 

encontramos nele uma grande diversidade de situações e pessoas que conferem ao espaço 

uma identidade muito própria. 

 Uma casa corresponde a uma família, a sua situação e necessidades ditam como e 

quando cresce. A habitação é o espelho da cultura trazida de outro lugar, norte de Portugal 

e Cabo Verde maioritariamente, da situação económica que impõe a escolha dos materiais 

e até do gosto pessoal da família que a vai habitar. E é construída pela própria ou em 

conjunto com outros habitantes do bairro que vêm ajudar. 
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 As relações entre famílias assumem características de solidariedade, parentesco, 

conterraneidade e de amizade, o que facilita a sobrevivência destes agregados durante os 

primeiros tempos numa cidade/país que lhes é estranho. A maioria dos habitantes já tinha 

familiares a morar no bairro a quando da sua instalação, era-lhes mais confortável ficar ali 

também. 

O bom relacionamento entre vizinhos funciona sobretudo ao nível do quarteirão 

(Baptista, 2001). O espaço exterior adjacente à casa, rua, beco, pátio é utilizado como parte 

dela para fazer as mais diversas tarefas domésticas, lavar, cozinhar e também para conviver 

com os vizinhos, os amigos ou simplesmente com quem passa. 

O bairro é visto assim na dualidade de lugar acolhedor, para os que lá vivem, e um 

lugar onde predomina a insegurança e criminalidade para as pessoas de fora e que não o 

conhecem. Embora o aumento da criminalidade sobretudo relacionada com o tráfico de 

droga seja uma realidade também para os habitantes do bairro e motivo de desconforto e 

insegurança. 

 Num inquérito levado a cabo pela Comissão de Bairro em 2006, acerca da 

perspectiva e motivação para continuar a viver no bairro e a percepção do futuro, 70% dos 

inquiridos respondeu sim à pergunta: Gosta de morar no bairro? ; 55% afirma que a ser 

realojado preferia que fosse dentro do bairro; e 80% propõe o investimento na melhoria do 

bairro (Lopes, 2006).  

 Talvez por terem que lidar com as mais diversas dificuldades desde o inicio do 

processo de ocupação do bairro, esta comunidade desenvolveu uma forte capacidade de 

mobilização e associação em prol do bairro, prova disto são as associações que se 

constituíram e que têm um papel fundamental na dinamização interna da Cova da Moura. 

 Destacam-se a Associação de Moradores do Bairro do Alto da Cova da Moura, já 

referida, que teve um papel importante na infra-estruturação do bairro e actualmente luta 

pela sua legalização e reabilitação. A Associação Clube Desportivo do Alto da Cova da 

Moura criada em 1980 com o objectivo de promover a união e convívio dos habitantes 

através de actividades desportivas, de recreio e cultura. E a Associação Cultural Moinho da 

Juventude que tem como principal objectivo a formação profissional de jovens e adultos, 

promovendo actividades de formação, ocupação de tempos livres, e prevenção da 

delinquência (IBC). 
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 Embora seja maioritariamente habitacional no Bairro do Alto da Cova da Moura tem 

um tecido económico dinâmico sobretudo ligado aos serviços de proximidade como 

cabeleireiros, cafés, mercearias e restaurantes (IBC). Estes estabelecimentos estão 

maioritariamente ligados à cultura cabo-verdiana, e são uma forma não só de perpetuar os 

costumes do país de origem (ou de origem dos pais ou avós) como uma das especificidades 

locais que pode vir a ser desenvolvida capaz de atrair pessoas exteriores à Cova da Moura. 

 O contexto físico e social é representativo do passado e presente do fenómeno da 

imigração e dos retornados em Portugal. Importa preservar o testemunho, os costumes e 

vivências deste pedaço de história viva. 
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3.2 Cova da Moura do ponto de vista da Arquitectura e do Urbanismo. 
 

 O Bairro da Cova da Moura veio implantar-se, à semelhança de outros bairros de 

construção espontânea, em terrenos onde a boa localização em relação à acessibilidade, 

quer em veículo próprio quer em relação ao transporte público, permite facilidade na 

deslocação para o local de emprego.  

 O que faz deste caso um bairro crítico, tem que ver precisamente com a questão da 

posse do terreno. Dos 16,3 hectares ocupados pela Cova da Moura, a maioria tem 

proprietários privados. Esta tem sido uma questão central desde o inicio da ocupação e 

actualmente um dos principais objectivos dos moradores é a legalização do bairro. Além 

disso este tem sido o maior entrave à sua reabilitação, uma vez que sem a posse do terreno 

não é possível realizar nenhuma operação urbanística que trave o processo de degradação 

em que se encontra a Cova da Moura. 

 

Figuras 6 –Limites Cadastrais. Cova da Moura. 
Fonte: Maduro, Sara, Análise. 

 

 Ainda que os tipos de construção, a morfologia urbana, a rede viária e a falta de 

tratamento do espaço público retratem a génese ilegal deste bairro, é possível identificar 

zonas distintas e até alguma hierarquia da rede viária. Este facto deve-se ao esforço das 

organizações locais para garantir alguma ordem e qualidade ao lugar onde habitam. Assim é 

possível identificar uma rua principal, as ruas foram dotadas de toponímia criada pelos 

moradores, foram até reservados terrenos para futuros equipamentos de que é exemplo a 

escola.  
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Figuras 7 – Hierarquia Viária. Cova da Moura. 
Fonte: Maduro, Sara, Análise. 

 

 O principal problema da estrutura urbana do bairro é a sua articulação com a 

envolvente. A envolvente vira costas ao bairro criando um limite de traseiras constituídas por 

espaços sem qualquer tratamento ou função, e o bairro fecha-se sobre si próprio 

constituindo quase uma muralha em seu redor que a situação topográfica evidencia. 

 No que diz respeito à morfologia urbana, os estudos da câmara municipal 

caracterizam dois tipos de quarteirões. 

 O quarteirão europeu é caracterizado pela construção de baixa densidade, 

implantação sobre direcções ortogonais, com espaços de escala semelhantes e com alguma 

qualidade construtiva (respeitando o RGEU) (Baptista, 2001). 

 O quarteirão africano evidencia a desorganização do traçado, uma grande densidade 

e a fraca qualidade construtiva de carácter inacabado (Baptista, 2001). 

 A morfologia descrita nestes estudos pode já não ser muito evidente ao circular pelo 

bairro. No entanto a construção do bairro é indissociável das referências culturais dos seus 

habitantes. 

 É possível reconhecer no bairro tipos habitacionais que nos remetem para modelos 

de referência de casas modernas de zonas rurais, do norte do país (Lopes, 2006). São 

geralmente com dois pisos, implantadas no meio do lote, e normalmente rodeadas por um 

pequeno jardim ou canteiros, árvores de fruto e uma horta, e uma cobertura de duas águas. 
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 As principais influências da forma de construir em Cabo Verde remetem para a 

presença colonial e para uma arquitectura popular em meio rural (Lopes, 2006). 

Encontramos frequentemente um pátio ou quintal, associados à socialização e a uma cultura 

de festa, que faz a transição do público para o privado, embora com a crescente 

densificação do bairro tendam a desaparecer. A cor surge como um elemento muito 

importante, o reboco pintado é uma representação do orgulho na originalidade e na 

diferença, sendo um esforço de atribuição de uma identidade e de estatuto à casa.  

 A ausência de outras tipologias de espaço público faz com que a rua seja 

intensamente vivida, é de passagem e circulação viária, espaço de estar, de encontro entre 

moradores, como se de uma sala de estar se tratasse, local de festa e agonia, a rua 

simboliza o “centro”, o coração do Bairro. 

 A utilização do espaço público perpetua a memória da terra de origem mas também 

do percurso dos moradores e do próprio bairro enquanto espaço físico, de lugar inóspito em 

que o ponto de recolha de água era o centro, ponto mobilizador e de encontro, pelas 

circunstâncias da necessidade de água, ao bairro dos dias de hoje em que as dificuldades e 

lutas têm que ver com a manutenção do Bairro. 

 

 

Figuras 8 e 9 - Cova da Moura: Ponto de Recolha de Água. 
Fonte: Moinho da Juventude, Filme 20 anos do Moinho. 
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4 O Processo Participativo 
 

4.1 Reabilitação e Participação 
 

As intervenções urbanísticas em bairros problemáticos são concretizadas 

tendencialmente através da sua erradicação. Desde Haussmann aos programas de 

remoção de favelas, passando pelos grandes programas da realojamento em bairros sociais 

dos anos 60 e 70. 

A destruição de um bairro na íntegra implica, na maioria dos casos, a construção de 

uma alternativa, na maiorias das vezes longe do local inicial com a enorme desvantagem da 

perda das relações e vivência construídas durante anos.  

Se o realojamento representa para alguns a possibilidade de aceder a uma habitação 

em condições ditas “normais”, é para muitos, sinónimo de perda das raízes do local de 

nascimento e da especialidade das suas práticas e da afectividade pelo espaço onde vivem.  

A dificuldade de identificação e apropriação do espaço do novo bairro tem, muitas 

vezes, que ver com as características do espaço, além de estes bairros se situarem em 

locais desvantajosos em relação a muitos equipamentos e serviços, as tipologias 

habitacionais não se adequam às práticas culturais dos novos moradores, o que gera 

situações de conflitualidade, marginalidade e exclusão. 

 No entanto programas como a favela bairro ou mais recentemente a intervenção do 

arquitecto Filipe Balestra na Índia exemplificam o sucesso das soluções em que a população 

toma parte no processo e se empenha na reabilitação do local onde mora. 

 O conceito de “direito à cidade” de Lefebvre sintetiza esta vontade de fazer cidade 

para e por cidadãos. Para Lefebvre “o direito à cidade manifesta-se como forma superior 

dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O 
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direito à obra 5 (à actividade participante) e o direito à apropriação (completamente distinto 

do direito à propriedade) implicam-se no direito à cidade.” 

 A participação dos cidadãos na planificação e desenho da cidade é um princípio 

aceite e reconhecido até pela legislação urbanística em vigor, no entanto existe uma grande 

dificuldade em efectivar este direito, tanto que se afirma que a crise urbana actual é uma 

crise de participação (Vegara, 2004). 

 A participação consiste em activar processos em que os cidadãos, em colaboração e 

com a orientação de especialistas (urbanistas, sociólogos e outros técnicos), possam 

colaborar na tomada de decisões sobre o futuro da cidade. As experiências neste campo 

têm demonstrado a falta de cultura de participação e a dificuldade de captar o interesse 

pelos temas da política urbana em geral. No entanto esta tendência inverte-se quando a 

escala da intervenção é mais aproximada, a escala do bairro. 

 Neste ponto, a grande dificuldade deixa de ser o interesse na participação, mas sim 

a de encontrar processos através dos quais os cidadãos possam realmente intervir no 

conceito e desenho dos projectos urbanos. 

 Na perspectiva de Christopher Alexander (1976) a arquitectura deve potenciar o 

papel dos utilizadores na construção do que os rodeia.  

A participação só é possível se os indivíduos que compõem a sociedade partilharem 

uma linguagem comum. Na sociedade actual a fragmentação é brutal, cada classe, cada 

área técnica utiliza símbolos e códigos não compreendidos pelos outros (Vegara, 2004).  

Assim o estabelecimento de uma linguagem comum é fundamental nos processos de 

desenho para tornar todo o processo inteligível.  

 

4.2 O Caso da Índia  
 

A intervenção levada a cabo na Índia por uma equipa multidisciplinar constituída por 

arquitectos, urbanistas, um arquitecto paisagista e designer tinha como objectivo a 

reabilitação de um dos maiores bairros degradados de Pune através do melhoramento das 

habitações existentes. 
                                                           
5
  Para Lefebvre a cidade é a obra, e essa característica contrasta com a orientação irreversível do dinheiro, 

para o comércio, para as trocas, para os produtos. A obra é valor de uso enquanto o produto valor de troca. 



 

30 
 

Assim o plano implicava a participação da população, mobilizada pelas mulheres 

líderes comunitárias do grupo Mahila Milan, que informavam as famílias sobre a bolsa 

lançada pelo governo central da Índia, denominada Basic Services for the Urban Poor este 

subsídio era constituído por 4500 euros para o melhoramento da habitação de forma que os 

beneficiários só teriam que contribuir com 10% do valor total da habitação, e os inquéritos e 

levantamentos de arquitectura conduzidos pela equipa. Com esta medida o objectivo do 

governo de Pune era melhorar os bairros de lata para serem aceites como bairros formais e 

permanentes dentro da cidade, através de uma estratégia suficientemente simples para ser 

levada a cabo pelas comunidades sem a ajuda dos arquitectos, numa fase posterior. 

O Bairro é constituído por famílias que se viram obrigadas a abandonar o terreno que 

ocupavam anteriormente para a construção de um hospital, tendo integrado outro bairro de 

lata da cidade de Pune. 

As tipologias de habitação nestes bairros de lata dividem-se em Kacchas e Puccas.  

As Kacchas são estruturas frágeis, de carácter temporário, construídas com 

materiais de pouca qualidade, e sem instalação sanitária. 

As Puccas são geralmente de carácter permanente, bem construídas com materiais 

de qualidade ainda que só ocasionalmente tenham instalação sanitária e cozinha. 

Devido à falta de programas de integração e à densidade da população indiana, no 

contexto do êxodo rural, as famílias acabam por trazer os hábitos de comportamento do 

campo para a cidade. As actividades quotidianas são realizadas na rua, as ruelas dos 

bairros transformam-se em espaços intensamente sociais. 

A proposta é resultado de inúmeras reuniões com os moradores e políticos das 

comunidades, durante as quais as ideias foram amadurecidas. “Só estando no terreno, a 

ouvir os moradores, conseguimos desenrolar, processar e compreender todas as camadas 

de informação” (Balestra, 2009). Neste diálogo foi recorrente a utilização de desenhos em 

perspectiva ou maquetas para que a população pudesse ter um melhor entendimento da 

solução, que abrangia não só a habitação mas o bairro como um todo. 

Assim foram desenvolvidos três tipos de habitação. 

A habitação A, com dois pisos embora a estrutura esteja preparada para receber um 

terceiro.  
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A habitação B tem três pisos com o rés-do-chão propositadamente vazio, que pode 

ser utilizado para guardar animais, para garagem de rickshaw ou mesmo como loja.  

Por último, a habitação C tem uma estrutura de três pisos, porem o segundo é 

vazado constituindo uma varanda social ou oficina ao ar livre. 

A participação da população incluiu a escolha do modelo habitacional que mais se 

adequava a cada tipo de família.  

 

Figuras 10 – Reunião com a população, Pune, Índia. 
Disponível em: http://www.dezeen.com/2009/05/05/incremental-housing-strategy-by-filipe-

balestra-and-sara-goransson/ 
 

Comparando este caso com o da Cova da Moura podemos encontrar algumas 

similaridades, a fragilidade económica e social da população que se encontra deslocada de 

país, de Cabo Verde para Portugal, mantendo os seus hábitos como a única ligação à 

origem, mesmo que alguns não façam sentido no contexto da nova cidade. Ainda que na 

Cova da Moura a habitação seja um motivo de orgulho, construída o melhor possível, de 

acordo com as possibilidades e gosto da família. 

 

4.3 A Experiência na Cova da Moura – Cova da Moura pelas Crianças 
 

Fortemente influenciadas pelo estudo dos modelos de intervenção participados e 

pela receptividade da população da Cova da Moura às diferentes iniciativas que visam a 

reabilitação do bairro, foi realizado um projecto com o objectivo de construir uma imagem do 

bairro com um grupo de crianças residentes ou frequentadoras do Bairro da Cova da Moura. 
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O projecto foi realizado por um grupo de alunas6, no qual me incluo, no âmbito da disciplina 

de Reabilitação Urbana. 

A escolha de crianças para fazer esta actividade deve-se ao facto da sua análise e 

percepção ser ainda inocente e honesta aliada ao facto de absorverem com grande 

facilidade tudo o que as rodeia, e transmitirem “sem filtros” a sua visão do bairro mas 

também a dos irmãos, pais e avós. 

O método de intervenção tinha como base a realização de cinco encontros, no 

espaço do ATL do moinho da juventude, com um grupo de 10 crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 11 anos, para desenvolvimento do trabalho. O objectivo era 

à partida desenhar uma solução para reabilitação do bairro com a colaboração deste grupo. 

Objectivo esse que teve que ser repensado de acordo com as capacidades das crianças e a 

nossa própria capacidade de comunicação, que se revelou mais difícil do que tínhamos 

imaginado inicialmente. 

O primeiro encontro correspondeu à apresentação do projecto, serviu para avaliar a 

receptividade das crianças e obter uma primeira reacção, muito espontânea a algumas 

perguntas, como por exemplo: O que gosto no bairro? E o que quero para o bairro? 

O segundo encontro tinha o objectivo de apresentar algumas ideias sobre percepção 

e imagem numa linguagem que lhes fosse acessível, para isso construímos um PowerPoint 

que contava uma história de uma criança que visitava o bairro e as suas sensações, 

relativas aos cinco sentidos, ao percorrê-lo 

. 

Figuras 11 – 3º Encontro, ATL da Associação Moinho da Juventude. 
Fonte: CATARINO, R., COSTA, I., INÁCIO, J. e MADURO, S. (2010), Cova da Moura pelas Crianças. 

 
                                                           
6
 Inês Costa, Joana Inácio, Rita Catarino e Sara Maduro. 
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No terceiro momento de trabalho, levámos algumas imagens, fotografias e imagens 

perspectivadas do bairro para que eles conseguissem identificar e dizer o que pensavam 

das características físicas do bairro e pedimos que realizassem um desenho 

colectivo/individual sobre o tema o “meu bairro”. Apenas um dos grupos conseguiu construir 

uma imagem colectiva baseada nas percepções de todos. Todos identificaram a diferença 

do bairro em relação à envolvente, com alguma surpresa, de forma que nos pareceu que 

não tinham ainda essa ideia.  

A visita pelo bairro aconteceu no quarto encontro, este foi sem dúvida o momento 

mais elucidativo da sua vivência e percepção do bairro, todos queriam mostrar onde era a 

sua casa, dizer que andavam de bicicleta na Rua do Moinho, mostrar a casa do mendigo 

que corresponde ao moinho, contar as suas memórias e o dia-a-dia em relação ao espaço 

do bairro. Durante a visita atravessamos a estrada para o lado de fora, onde a maioria vem 

brincar, à escola e à catequese. 

 

Figuras 12 – 4º Encontro, Visita pelo Bairro. 
Fonte: CATARINO, R., COSTA, I., INÁCIO, J. e MADURO, S. (2010), Cova da Moura pelas Crianças. 

 

O quinto encontro correspondeu à conclusão do trabalho. Neste encontro pedimos 

que cada um produzisse um documento escrito, que sintetiza-se todas as opiniões e 

percepções faladas nos encontros anteriores, para ajudar colocámos algumas palavras-

chave que os ajudassem a pensar e escrever sobre o assunto. 

Durante a realização desta iniciativa ficou claro que geração dos jovens embora 

sintam uma ligação forte à terra de origem dos seus pais e avós, sem que tenham lá ido 

uma única vez, de que o bairro é (talvez) a imagem mais próxima, são atraídos por todos os 

estímulos do exterior. Para estas crianças é evidente que o bairro é diferente, embora não 
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saibam ainda o que pensar sobre isso, gostam de algumas coisas do bairro mas têm 

também a percepção e o sentimento de insegurança associado ao bairro. Ouvimos várias 

vezes durante esta iniciativa que “ os becos são perigosos”, “quando eu morava num beco a 

minha casa foi assaltada”. 

Para eles faria muito mais sentido que algumas das imagens que têm do exterior 

estivessem dentro da Cova da Moura, “ Eu queria uma pizzaria aqui dentro” porque é que 

não pode existir uma pizzaria no bairro? 

Quando falamos de “dentro” e “fora” do bairro falamos de uma fronteira muito 

marcada pela diferença de linguagem urbana mas também pela estrada que também é 

evidente para estas crianças. No decurso das conversas e actividades feitas em conjunto 

apercebemo-nos que dentro do bairro não existem passadeiras e da dificuldade que 

constitui para uma criança atravessar a Avenida da República que circunda o bairro. 

Houve uma frase de uma das crianças que foi marcante e norteadora do trabalho 

pois reflectia as nossas intenções em relação à intervenção de reabilitação da Cova da 

Moura “ Eu queria uma ponte da janela do moinho até lá fora!” (Ana Sofia, 2009). O conceito 

alargado de ponte foi assim o ponto de partida para o desenvolvimento da proposta urbana.  

 

Figuras 13 – A Ponte, do bairro até lá fora. 
Fonte: CATARINO, R., COSTA, I., INÁCIO, J. e MADURO, S. (2010), Cova da Moura pelas Crianças 

Ponte: obra construída para estabelecer comunicação entre dois pontos separados 

por um curso de água ou qualquer depressão no terreno. Qualquer estrutura que liga duas 

partes homólogas. Qualquer elemento que estabelece ligação entre pessoas ou coisas. 
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5 Conclusão 
 

O projecto é onde todos os conceitos se relacionam com o local de intervenção o 

Alto da Cova da Moura, assim é proposta urbana é o resultado da base teórica. 

 O bairro do Alto da Cova da Moura é um exemplo claro do fenómeno da exclusão 

social no espaço da cidade. 

 Quando consideramos a definição a definição de Madanipour, no caso do bairro 

podemos considerá-lo um espaço fechado. A acessibilidade é muito limitada no espaço do 

bairro. 

 A questão da posse dos terrenos constitui uma barreira social, muito forte à sua 

reabilitação.  

A permanência da cultura do local de origem e o cultivar da diferença, tem um duplo 

sentido, faz do bairro um local acolhedor e promove o sentimento de identificação dos seus 

habitantes, por outro lado o fechamento cultural actua como barreira à integração, um 

fenómeno que, levado ao extremo, podemos comparar aos casos das Chinatowns. Este 

fenómeno agrava-se com a carga simbólica associada ao nome e ao espaço da Cova da 

Moura. 

A principal barreira física é a falta de articulação, embora consigamos perceber no 

bairro a existência de uma estrutura, e até hierarquia, ela não se relaciona com a 

envolvente. O bairro funciona como uma ilha, quase não existem continuidades. A falta de 

continuidade da estrutura viária, a existência de becos e ruelas sem visibilidade contribui 

para o sentimento de insegurança (Lynch, 1960). O limite do bairro funciona como um muro 

que não é permeável, e os cruzamentos com a envolvente acentuam a diferença de 

linguagem do bairro, em vez de pontos de encontro, que tornam difícil a entrada no bairro. A 

orientação dentro do bairro torna-se difícil para os que lhe são estranhos devido à falta de 

continuidades e elementos marcantes. 
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Figuras 14 e 15 – Continuidades e Descontinuidades,Oportunidades. Cova da Moura, 
Fonte: Maduro, Sara, Análise. 

 

Assim o espaço do bairro funciona como um espaço “privado”. Pertence aos seus 

habitantes proporcionando-lhes protecção e conforto e limita a entrada de pessoas 

estranhas ao bairro. Existem poucos serviços úteis à população de fora do bairro, e 

equipamentos que reforcem a dimensão urbana, o que faz com que não haja mistura de 

pessoas no espaço do bairro, com que o espaço público não seja irrigado com a presença 

constante de passantes. 

Não há nada de genérico, o bairro representa as famílias que o habitam, no 

momento em que estão das suas vidas. O sentimento de pertença, identificação com o 

espaço, faz com que os seus habitantes o cuidem e controlem, na medida do possível, 

tentem melhorar além do espaço da casa o espaço público, com a construção de escadas 

nas áreas mais inclinadas, por exemplo. 

O contexto do crescimento do bairro da Cova da Moura foi determinante. Numa 

altura em que a habitação era a prioridade, o espaço enquanto elemento organizador foram 

esquecidos, esta não é uma característica exclusiva do bairro é também evidente no espaço 

que o rodeia, assim como na restante zona periférica de Lisboa. Os pontos de encontro 

resultavam da satisfação das necessidades prementes, da recolha de água ou da troca de 

impressões e ajuda na construção da habitação. 
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Não existem ligações, não existe Ponte7, física e cultural.  

Torna-se necessário que o projecto urbano estabeleça comunicação entre o Bairro e 

a sua Envolvente, dilua este sentimento de estar fora ou dentro do bairro, sem no entanto 

destruir a identidade e vivência que o caracterizam. O limite que neste momento é uma 

separação impenetrável, caracterizada pela Av. da República, lugar de ninguém, e pela 

forma como o bairro se fecha em si próprio com a ajuda da topografia, seja antes uma 

costura, uma união que dá acesso e representa os dois lados. 

Assim a abordagem à escala urbana pensa o limite do bairro, como espaço gerador 

de vida urbana, articulação e troca do bairro com o exterior mas também como elemento 

que reforça as lógicas e estrutura existentes, tanto no bairro como na envolvente como o 

objectivo de os coser. 

Quando pensamos o limite da Cova da Moura torna-se fundamental a redefinição do 

perfil da Avenida da República e o reforço da sua dimensão urbana. Esta é uma das 

principais barreiras ao contacto com o bairro, a Avenida é somente uma conexão viária, 

construída a uma escala que não a humana, que reforça a dificuldade da sua transposição e 

a diferença entre os seus dois lados faz com que não se toquem. 

O redesenho do seu perfil passa pelo estreitamento da via automóvel que torna 

possível o alargamento do espaço pedonal no troço da Avenida em que a fachada do bairro 

se volta para reforçando a actividade comercial neste ponto. Na zona onde se situa o lar, 

frente ao Moinho da Juventude a necessidade é de conformação do espaço, criação de 

espaços diferentes que voltem funções para fora do bairro permitindo que o perfil tenha uma 

escala humana, confortável criando e reforçando a permeabilidade do bairro. 

A introdução de um conjunto de espaços de referência, como pontos de paragem 

encontro, cruzamento do bairro, tira partido do prolongamento das estruturas existentes. 

O prolongamento da Rua Principal é essencial, no reforço da hierarquia da estrutura 

que existe no interior da Cova da Moura. A Rua passa a ser o pretexto para união do interior 

do bairro aos elementos excepcionais, nos extremos, que reforçam o seu papel na estrutura 

da cidade. Assim como o reforço das passagens, ruas e pátios, que permitem e tornam o 

bairro mais permeável. 

                                                           
7
 Significado de ponte: obra construída para estabelecer comunicação entre dois pontos separados por um 

curso de água ou qualquer depressão no terreno. Qualquer estrutura que liga duas partes homólogas. Qualquer 

elemento que estabelece ligação entre pessoas ou coisas. 
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Assim os elementos excepcionais tiram partido da proximidade de equipamentos de 

referência no bairro e na cidade. A estação ferroviária Santa Cruz - Damaia e a Associação 

Cultural do Moinho da Juventude. Estes dois espaços concretizam de forma mais directa “A 

Ponte”, pretendem-se como pontos de encontro, pontos que intensificam a relação com o 

exterior, (e estão no exterior? Ou no interior?), e representam a população que habita o 

bairro, centros espaciais que estabelecem continuidades e funcionais, sob a tipologia de 

pátio desenhado em relação ao espaço de Rua, reforçando o seu papel enquanto espaço de 

estar, reunião e brincadeira. 

No caso da estação o espaço público funciona como uma ponte física, que atravessa 

o rasgo criado pela infra-estrutura do comboio e lhe dá acesso, e liga a Damaia de Baixo à 

Damaia de cima e ao Bairro, criando continuidades espaciais e funcionais, proporcionadas 

pela introdução do mercado que funciona de ambos os lados da Avenida Republica 

facilitando a entrada e vencendo o declive. 

No outro extremo da Rua Principal o espaço funciona como ponte cultural, de 

integração dos costumes e práticas do bairro na estrutura que o envolve, potenciados pela 

criação de equipamentos culturais e de representação do bairro, perfilando a extensão da 

Rua Principal e criando uma relação estreita entre espaços de estar e o espaço de rua, 

como acontece no resto do bairro. 

Esta relação interior - exterior é fundamental na definição do projecto como é, de 

resto, condição inerente à construção do bairro e geradora da vida no espaço público, assim 

os elementos funcionais (construídos) introduzidos pretende-se a capacidade de gerar 

espaço público, criar pontos de excepção interiores e exteriores, marcantes e singulares na 

vida do bairro. 

Estes pontos fazem a passagem para o limite interior do bairro, se de um lado o 

bairro se fecha sobre si próprio com fachada para a Avenida da República e esta pode 

passar a ser o elemento de ligação entre os espaços, no lado oposto a envolvente fecha-se 

ao bairro constituindo uma traseira sem qualquer tratamento. Neste ponto é importante a 

introdução de um elemento que estabelece a continuidade, com flexibilidade suficiente para 

agregar espaços de carácter quotidiano, de estar e verdes, e estender a linguagem utilizada 

no interior aos pontos de contacto com a envolvente. Este elemento constitui-se como uma 

estrutura de sombreamento, proporcionando abrigo do sol ou da chuva, que encontra o chão 

nos pontos onde o declive é mais acentuado para facilitar o acesso ao mesmo tempo que 
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conforma espaços no nível inferior (da envolvente uma vez que o bairro está sempre a uma 

cota superior). 

A tipologia espacial do Pátio surge como ligação entre a reabilitação da Cova da 

Moura e a investigação no âmbito do tema “Menos Carbono, Mais Energias Renováveis”, 

pelo seu papel articulador na estrutura da cidade mediterrânica, enquanto espaço público e 

privado, mas também pelo seu arquétipo enquanto núcleo, espaço de encontro e 

representante da comunidade que o representa. 
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