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RESUMO 

Na procura de uma nova imagem para o estigmatizado bairro da Cova da Moura, apresenta-se 

uma estratégia de reabilitação urbana que se baseia em algumas especificidades deste território para o 

tornar um bairro mais permeável e seguro. Num bairro onde abundam os fenómenos criativos e 

culturais, a Arte Urbana e as Hortas Urbanas manifestam-se como duas utilizações comuns do espaço 

público, que neste projecto serão exploradas, buscando a manutenção da identidade do local e uma 

maior legibilidade da sua estrutura urbana.  

A Arte Urbana faz já parte da cultura visual contemporânea, tendo evoluído e alastrado por 

todo o mundo, afastando-se cada vez mais da sua conotação com o vandalismo. É esta ascensão, “das 

ruas para os museus”, que justifica a criação de um novo espaço criativo, inovador e multicultural, 

uma Escola de Arte Urbana. Um equipamento que surge como o catalisador para o desenvolvimento 

socioeconómico do bairro, associando-se aos espaços comerciais pré-existentes e fornecendo um 

conjunto serviços profissionais para o exterior.  

Pretende-se assim, à semelhança daquilo que aconteceu com o fenómeno da Arte Urbana, que a Cova 

da Moura possa construir a sua nova imagem, de um bairro criativo, empreendedor e sustentável. 
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ABSTRACT 

Searching a new image for Cova da Moura’s infamous neighborhood, a urban rehabilitation 

strategy arises based on some specific territorial characteristics, seeking to achieve a more accessible 

and safe territory. In a neighborhood where the creative and cultural phenomenon abound, Street Art 

and Urban Gardens often appear as public space uses, two actions that are explored throughout this 

project, preserving the local identity and aiming for a more legible urban structure. 

Street Art already takes part in the contemporary visual culture, it has evolved and spread 

throughout the world, releasing gradually from the shadow of vandalism.  This ascent, that brought 

street art “from the streets to the museums” validates the conception of a creative, innovative and 

multicultural School of Street Art. A public service that will work as an agent for the social and 

economical development of this neighborhood, associating with the existent commercial places, and 

providing a set of professional services to the outside public. 

Resembling what happened with Street Art phenomenon, it is intended that Cova da Moura’s 

neighborhood could therefore build a new image, of a creative, push forward and sustainable 

neighborhood. 

 

Key-words: Cova da Moura, Graffiti, Street Art, Urban Art 
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GLOSSÀRIO 

 

 
 B-Boy: Praticante de break dance (estilo de dança muito associado à cultura hip hop) 

 Bombing: Assinatura do writer mais elaborada, destaca-se normalmente através da utilização 

da cor, linha e grandes dimensões. O seu objectivo é maximizar a popularidade de um 

determinado writer ou crew. 

 Crew: Grupo de artistas ligados ao movimento hip hop, podendo conter writers e/ou b-boys 

 Hall of fame: Zona autorizada para graffitis, onde se encontra uma sequência longa de 

grafittis bem elaborados. Normalmente é aqui que encontramos os murais mais complexos e 

pormenorizados devido ao seu carácter legal. 

 Piece: Apresenta-se como uma obra, realizada por um ou mais writers, sendo um deles o 

orientador. Apresenta um trabalho cuidado, já com preocupações de ordem estética e formal. 

Normalmente apresenta-se no hall of fame. 

 Tag: É a primeira manifestação e a forma mais básica do graffiti, tem a forma de uma rápida 

assinatura estilizada, contendo normalmente apenas letras e/ou números, podendo ser feita 

com marcador ou tinta em spray. 

 Writer: Artista individual que pratica graffiti 
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“O objectivo do desenvolvimento sustentável é a melhoria contínua da qualidade de vida e de 

bem-estar na Terra para as gerações actuais e vindouras. Para tal, promove uma economia 

dinâmica com pleno emprego e um elevado nível de educação, de protecção da saúde, coesão 

social e territorial e protecção ambiental num mundo seguro, no respeito da diversidade 

cultural.” (CONSELHO DA UE, 2006) 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Num Mundo cada vez mais ameaçado pelos problemas inerentes ao aquecimento global, 

esgotamento de recursos, disparidades sociais e crises económico-financeiras, a necessidade de um 

desenvolvimento sustentável do território torna-se urgente, procurando sempre uma abordagem 

integrada e pluridisciplinar como forma de usufruir de todas as potencialidades do território, 

conciliando o desenvolvimento com a economia de recursos (BRUNDTLAND, 1987).  

A sustentabilidade socioeconómica pode ser incentivada através de políticas sociais, urbanas 

ou outras iniciativas (BRUNDTLAND, 1987), sobretudo em bairros problemáticos como é o caso do 

Bairro da Cova da Moura, onde as diferenças sociais são mais vincadas, exigindo uma intervenção de 

modo a garantir a igualdade de oportunidades entre os cidadãos e a sua inclusão social (IHRU, 2006).  

Da procura desta sustentabilidade resultou um projecto, que sugere um conjunto de 

intervenções equilibrado que acaba por complementar as suas três dimensões, ambiental, social e 

económica.   

 A “Arte na Minha Rua” é o título de uma estratégia de reabilitação urbana para o bairro da 

Cova da Moura, que toma como ponto de partida a valorização de certas especificidades deste 

território, para que estas possam funcionar como catalisadores de desenvolvimento para o bairro, 

tornando-o ao mesmo tempo um espaço mais seguro, habitável e interessante. Ao mesmo tempo 

procurou-se a melhor forma de integrar estratégias de redução de carbono no projecto, tendo optado 

pelas estratégias solares, passivas (projecto urbano) e activas (projecto de arquitectura). 

Tomando como base a análise do local de intervenção e a interacção com alguns dos seus 

habitantes, optou-se por duas práticas bastante populares no bairro como mote para o trabalho, sendo 

estas: o cultivo de pequenas hortas junto às habitações para consumo doméstico e a pintura de murais 

e graffiti, associada à cultura Hip Hop, muito presente no bairro. O dinamizar destas duas práticas 

ambiciona envolver no processo uma grande percentagem dos habitantes do bairro, incluindo várias 

classes etárias e garantindo que este seja um processo integrado nos seus interesses, abonando ao 

sucesso desta intervenção. 

Como forma de fundamentar estas intervenções desenvolveu-se um estudo sobre o potencial 

da arte urbana enquanto arte em ascensão e elemento da cultura visual contemporânea, visando 

compreender as suas raízes e motivações, de forma a encontrar aplicações inovadoras que a possam 

rentabilizar, ao mesmo tempo que se “constrói” um espaço urbano único, melhorando a imagem do 

bairro. Relativamente às estratégias solares (passivas e activas) foram consultados alguns estudos que 
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auxiliaram na escolha da direcção a tomar relativamente à sustentabilidade ambiental, apesar de na sua 

maioria estes estudos serem demasiados restritivos, tendo em conta o local de intervenção.  

Este projecto de reabilitação foi desenvolvido em dois níveis, no primeiro, à escala do projecto 

urbano, foi apreciado o bairro como um conjunto, o seu funcionamento e a sua integração no 

envolvente, de forma a encontrar os locais onde a intervenção é mais necessária. Duas novas redes de 

percursos surgem assim para definir os principais atravessamentos do bairro e as ligações ao exterior, 

de forma a criar uma rede de referências que anula o efeito de labirinto que sentimos quando visitamos 

o bairro, criando assim arruamentos mais seguros e confortáveis, que o transeunte anseie percorrer. 

De seguida trabalhou-se a escala do objecto arquitectónico, projectando um novo equipamento 

escolar dedicado à arte urbana, e todo um espaço público envolvente que o conecta a vários pontos de 

uso cultural pré-existentes. Neste mesmo espaço público foram criados espaços essenciais para o bom 

desenvolvimento do bairro, sejam eles um espaço desportivo coberto, que não existia até à data, uma 

nova creche (que substitui uma pré-fabricada existente) ou um mercado, que vem complementar o 

sistema de hortas urbanas criado durante a primeira fase do projecto. 

Todas estas intervenções tiveram em conta o conhecimento do local de intervenção e as suas 

especificidades, sempre tentando quebrar a percepção de um bairro fechado sobe si mesmo, 

conferindo-lhe uma nova imagem, mas utilizando para esse efeito características que fazem parte da 

sua identidade. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DA ARTE 

  

A temática em estudo conduziu a vários tipos de investigação bibliográfica, incidindo sobre as 

temáticas projectuais, ou seja a arte urbana e as estratégias solares (passivas e activas), mas também 

sobre o local de intervenção, o bairro do Alto da Cova da Moura, no concelho da Amadora. 

 Inicialmente procedeu-se a uma investigação acerca das estratégias solares passivas com 

especial ênfase no desenho urbano, recorrendo para isso a manuais que ilustram os princípios gerais do 

desenho urbano energeticamente eficiente, consoante as condições territoriais e climáticas, tais como o 

“Princípios Bioclimáticos para o desenho Urbano” de M. Romero ou o “Arquitectura y clima” de V. 

Olgyay. No entanto, tendo em conta a alta densidade de ocupação e construção na Cova da Moura, 

muitas destas estratégias implicavam a destruição de grande percentagem do bairro. Assim sendo, 

apesar de estas estratégias não poderem ser aplicadas na sua totalidade, optou-se por intervir em dois 

dos pontos mais negativos ambientalmente, um deles a falta de espaços verdes no bairro e o outro a 

elevada densidade de alguns quarteirões.  

 Relativamente à temática da Arte Urbana a análise centrou-se em duas publicações principais, 

“Street Art & Graffiti Art” de M. Hugues e “Street Art: The Graffiti Revolution” de C. Lewisohn, 

visto serem das poucas encontradas que realmente teorizam a temática, não se restringindo apenas ao 

levantamento dos exemplos de Arte Urbana. Ambas as publicações contam com análises à história e 

implicações socioculturais deste tipo de arte, assim como com entrevistas a artistas do género, algo a 

que acedi também através de outros artigos em revistas de arte. Hugues, assim como o artigo “O 

Graffiti: Uma perspectiva de Comunicação na educação, apresentam ainda as suas visões acerca da 

relação da Arte Urbana com o meio escolar, identificando inúmeros aspectos positivos nesta relação. 

A bibliografia referente ao Alto da Cova da Moura é bastante completa. Duas das principais 

fontes a considerar serão o Relatório Diagnóstico da Operação Bairros Críticos para a Cova da Moura 

(iniciativa do IHRU) e o Relatório Síntese do LNEC sobre as condições de habitabilidade do 

edificado. Estes relatórios, por si só, constituem uma boa base para início da caracterização e análise 

da zona, visto que contém informação quantitativa e qualitativa relativa aos diversos domínios, 

nomeadamente, enquadramento, dimensão social e cultural, caracterização urbana/acessibilidades, 

actividades económicas e situação fundiária. 

Existem ainda diversos documentos (relatórios, entrevistas, artigos de jornal) que ajudam a 

compreender a importância e as valências das associações existentes no bairro. Os recursos de cariz 
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mais prático encontram-se disponíveis no site da Trienal de Arquitectura1 – no âmbito do concurso 

Universidades: Cova da Moura – nomeadamente plantas, levantamentos fotográficos, filme e análise 

SWOT.   

Para além desta informação, as visitas à zona, conversas com os moradores e a participação em alguns 

seminários sobre o tema veio ajudar a distinguir os principais problemas existentes no bairro do Alto 

da Cova da Moura e os diversos pontos de vista existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 WWW.TRIENALDEARQUITECTURA.COM 
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CAPÍTULO 3: COVA DA MOURA: UM TERRITÓRIO SINGULAR 

 

3.1 Análise e Diagnóstico do Bairro da Cova da Moura 

O bairro do Alto da Cova da Moura poderá ser considerado um território singular devido às suas 

características, distantes da realidade de muitos bairros problemáticos portugueses. Essas 

particularidades distribuem-se entre fenómenos sociais, culturais, políticos e urbanísticos (IHRU, 

2006), que serão sintetizados no presente capítulo. 

3.1.1 Localização e Enquadramento 

 O Bairro do Alto da Cova da Moura é um bairro de génese ilegal localizado na zona Este do 

município da Amadora, adjacente à cidade de Lisboa e encontra-se rodeado por importantes 

infraestruturas de transporte, tais como vias rodoviárias de elevada capacidade e o caminho-de-ferro. 

Um dos principais problemas associados a este bairro é o facto de este ter sido maioritariamente 

construído em terrenos particulares (CUNHA, 2002). Esta situação só por si, causa constrangimentos a 

qualquer tipo de intervenção por parte Câmara Municipal da Amadora, visto que uma expropriação 

destes terrenos obrigaria a um elevado poder capital, tendo em conta que a sua localização e acessos 

privilegiados tornam-no um território sujeito a pressões imobiliárias muito fortes.  

FIGURA 1- LOCALIZAÇÃO E ESQUEMA DE 
ACESSIBILIDADES DA COVA DA MOURA 
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Para além deste problema é imediatamente identificável um conjunto de outros aspectos que 

lançam um estigma sobre a imagem do bairro, nomeadamente as construções precárias, a elevada 

densidade de ocupação e construção, o espaço público desqualificado, a falta de espaços verdes, o lixo 

ao longo das ruas e a inexistência de estacionamentos, são apenas alguns dos mais visíveis. A par com 

estas características andam outras, menos evidentes, que passam pela criminalidade e insegurança, 

tráfico de droga e baixos níveis de escolaridade (IHRU, 2006), situações que o tornam um território 

marginalizado tanto urbanisticamente quanto socialmente.  

As suas invulgares características enquanto assentamento informal colocaram-no na lista dos 

três bairros2 que integram o programa governamental “Iniciativa Bairros Críticos”, que prevê uma 

qualificação dos territórios urbanos vulneráveis, operando através da coordenação do IHRU (Instituto 

da Habitação e Reabilitação Urbana). O início da sua ocupação data de c. 1974, com a vinda dos 

retornados das ex-colónias portuguesas, que encontraram neste local um espaço expectante (CUNHA, 

2002), perto de Lisboa e com uma boa rede de acessibilidades, condições propícias à sua fixação. Nas 

décadas seguintes esta ocupação é reforçada por emigrantes oriundos principalmente de Cabo Verde, 

que construíram as suas habitações recorrendo à entre ajuda da comunidade e aos conhecimentos 

adquiridos no seu país de origem (IHRU, 2006). 

Esta ocupação faseada deu origem a um tecido urbano com um carácter orgânico, que se foi 

adaptando às características topográficas do terreno e às infraestruturas que foram sendo criadas, até 

que, com o aumento do número de moradores no bairro, estas construções atingiram uma densidade 

extrema, prejudicando a salubridade de muitos espaços. 

O bairro da Cova da Moura conta, a esta data, com cerca de 5500 habitantes num espaço de, 

aproximadamente, 16,5 hectares e onde mais de metade da população tem idades inferiores a 24 anos 

(IHRU, 2006). Visto que a maioria dos moradores têm um grau de qualificação baixo, grande parte 

desta população subsiste através de trabalhos precários ligados às limpezas domésticas e à construção 

civil (CUNHA, 2002). 

Apesar de todas os seus contingentes, a Cova da Moura consegue ainda integrar uma rede de 

pequenos espaços comerciais, principalmente cafés/restaurantes e cabeleireiros que são motivo de 

atracção para muita da população cabo-verdiana exterior ao bairro (IHRU, 2006), que encontra aqui 

um pouco do seu país de origem. 

 

                                                 
2 Os bairros contemplados pela Iniciativa Bairros Críticos são o Lagarteiro na Área Metropolitana do Porto e a 
Cova da Moura e o Vale da Amoreira na Área Metropolitana de Lisboa 
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3.1.2 Caracterização Urbana 

O Bairro da Cova da Moura localiza-se numa zona de colina, onde os declives são muitas 

vezes sinónimo de barreiras ou becos sem saída. A par com os declives algo acentuados, as 

infraestruturas viárias de grande capacidade que o delimitam3 acabam por dificultar ainda mais a sua 

relação com o espaço envolvente, vincando muito as suas fronteiras. No entanto, é identificável uma 

hierarquia viária, ainda que com uma forma pouco definida e descontínua em alguns locais, que sugere 

uma consciência da topografia do terreno e que, apesar da intensa ocupação do bairro, se conseguiu 

manter.  

 

 

Ao atentarmos na forma urbana do bairro podemos subdividi-lo em 5 zonas que reflectem 

diferentes tipos de ocupação, tipologias e relações com o espaço (IHRU, 2006).  

A zona 1, no limite Sul do bairro apresenta um declive pouco acentuado e uma ocupação ligeira 

que permitem a continuidade visual entre o interior e o exterior do bairro, ao contrário das restantes 

                                                 
3 Linha de caminho de ferro de Sintra, IC19 e nó da Buraca 

FIGURA 2 - UNIDADES MORFOLÓGICAS DO BAIRRO DA COVA DA MOURA 

Fonte (adaptada): Operação da Cova da Moura – Diagnóstico Iniciativa Bairros Críticos 
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zonas. A sua ocupação resume-se a um pequeno conjunto de equipamentos e alguma arborização, no 

entanto, grande parte da sua área mantém-se ainda por ocupar, o que a torna numa zona privilegiada 

para intervir. 

A zona 2 corresponde a uma zona interna do bairro marcada pela existência de algumas 

barreiras físicas (muro e vedação) e por uma ocupação muito densa dos quarteirões, que 

consequentemente resultam na sua fraca permeabilidade. A inexistência de espaços livres e a sua 

localização numa área pouco acessível do bairro são alguns dos aspectos responsáveis pelo seu 

elevado estado de degradação. 

 Mais a Norte, na zona 3 (correspondente à primeira fase de ocupação (IHRU, 2006)) 

deparamo-nos com grandes equipamentos4, uma maior permeabilidade com o exterior e uma estrutura 

urbanística mais coerente, constituída essencialmente por habitações unifamiliares em alvenaria, com 

lotes definidos e num estado de conservação razoável (VILHENA, A. & COELHO A.B, 2008). A 

grande utilização do espaço e os vestígios de “património”5 existentes tornam-na uma zona com 

grande potencial social e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona 4 encontramos uma malha urbana muito desorganizada e uma ocupação densa 

provavelmente devido à sua proximidade relativamente às infraestruturas de transporte (estação 

ferroviária e Av. da República). Esta zona tem uma frente de rua aparentemente estanque, mas que é 

                                                 
4 Escola Básica 2/3 da Buraca e Clube Desportivo 
5 Existem vestígios da estrutura de um aqueduto e um antigo moinho que, apesar de não terem estatuto oficial 
de património, têm um grande valor simbólico para a população. 

FIGURA 3 - ANTIGO MOINHO EXISTENTE NO BAIRRO 
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pontuada por estreitos caminhos que permitem o rápido acesso ao centro do bairro (IHRU, 2006), 

tornando-a numa zona bastante permeável. 

Por fim, na zona 5, a mais central e também a mais densa do bairro, encontramos uma malha 

muito compacta, onde quase não existe separação entre os edifícios, prejudicando a salubridade das 

habitações. Esta é a zona onde se verifica uma maior predominância dos edifícios de três e quatro 

pisos, e aquela que se encontra em pior estado de degradação (VILHENA, A. & COELHO A.B, 

2008). Podemos encarar como potencialidades o sistema de vistas privilegiado que esta zona tem, 

graças aos declives acentuados que aqui se fazem sentir, e também alguns alargamentos viários 

existentes que acabam por servir de espaços públicos e de convívio aos moradores. 

A Cova da Moura revela-se assim um bairro marcado pela diversidade formal e por um forte 

sentido de comunidade. No entanto, e para que qualquer intervenção possa passar à prática, 

primeiramente é necessário dar resposta as problemáticas presentes no bairro, que vão desde as 

irregularidades fundiárias até ao tráfico de droga, passando pelos já referidos problemas de segurança, 

salubridade e inúmeras fragilidades sociais.  

 

3.1.3 Projectos de Desenvolvimento Local 

Para além de todas as problemáticas já referidas, neste bairro transparecem o forte sentido de 

comunidade dos seus habitantes e a sua identidade cultural e criativa, aspectos que se revelam através 

da força associativa dos moradores e das diversas manifestações expressivas a que estes se associam. 

Muitos destes projectos nasceram através da Associação Cultural Moinho da Juventude, um 

pilar para o desenvolvimento social e cultural e económico do bairro da Cova da Moura, posta de pé 

pelas mãos dos próprios moradores, que conta actualmente com um estúdio de gravação e um espaço 

de biblioteca. Das suas missões destacam-se o divulgar da cultura cabo-verdiana (naturalidade de 

grande parte dos seus moradores) através da criação de grupos culturais; o apoio à comunidade infantil 

através de um ATL e um Jardim de Infância; e o constante apoio à formação dos moradores, nas mais 

variadas temáticas (ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE), tentando colmatar a 

baixa escolaridade que apresentam a maioria dos seus moradores (IHRU, 2006). 

A par com esta associação encontramos também a Associação de Moradores e a Associação de 

Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura, que têm como ponto comum o desenvolvimento de 

várias actividades direccionadas para a promoção da igualdade e a inclusão social.   
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Como referido anteriormente, a Cova da Moura foi categorizada como um bairro crítico, 

integrando-o na Iniciativa Bairros Críticos, que se articula-se com a iniciativa comunitária EQUAL, 

co-financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE) e que apoia as prioridades da Comunidade Europeia 

no que diz respeito à necessidade de reforçar a coesão social, aumentar a produtividade e a 

competitividade, bem como incentivar o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável, 

promovendo uma abordagem territorial integrada (EQUAL). 

Esta iniciativa, criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 143/2005 de 7 de 

Setembro, assenta num protocolo de parceria que envolve a administração central, vários ministérios, 

autarquias, parceiros locais e diversas instituições públicas de áreas distintas (nomeadamente 

educação, segurança, arte, cultura, emprego e saúde), destacando a importância da cooperação inter-

institucional, da articulação de instrumentos de política e da participação dos cidadãos, tendo em conta 

a complexidade e inter-dependência dos problemas e oportunidades que se colocam às áreas urbanas 

críticas. O financiamento desta Iniciativa é assegurado pela articulação, no quadro do protocolo de 

parceria, dos recursos dos orçamentos das entidades participantes e dos programas, com financiamento 

nacional ou comunitário (AAVV, 2006). 

Este protocolo determinou medidas de reabilitação para o bairro da Cova da Moura, que visam 

quatro objectivos gerais (IHRU, 2006):  

 Legalização e requalificação urbana do bairro 

 Promoção de uma nova imagem para este território 

 Reforço da segurança e da sustentabilidade ambiental 

 Qualificação e diversificação da oferta cultural 

A reabilitação urbana de um bairro problemático como a Cova da Moura deve sempre 

contemplar uma componente de desenvolvimento local, para além de outras intervenções de carácter 

urbanístico nas habitações ou espaços públicos, promovendo desta forma o desenvolvimento da 

comunidade local.  

Desde a implementação do referido protocolo de parceria resultou já um relatório diagnóstico 

e matriz SWOT, indispensáveis para uma intervenção consciente e fundamentada, ao mesmo tempo 

que se foram estabelecendo meios para fortalecer os níveis de participação e o envolvimento directo 

dos residentes, desenvolvendo assim uma visão conjunta das acções de intervenção (IHRU, 2006). 

Os objectivos mais específicos do plano de acção para o período de 2010-2013 têm em vista 

uma mudança profunda do bairro, e estão compreendidos em quatro vertentes, a qualificação do 

território, a imagem do bairro, a cidadania e a qualificação das respostas (IHRU, 2010a). Cada um 
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destes eixos de intervenção apresenta medidas de acção mais específicas, como é o caso do Projecto-

Âncora (parte integrante da Iniciativa Bairros Críticos), um projecto que pretende mobilizar 

indivíduos, associações, poder local, administração e outras organizações públicas ou privadas em 

torno de actividades que façam surgir ou suportem a confiança e a auto-estima, induzam as 

capacidades empreendedoras e criativas e que sejam um efectivo meio de inclusão social. Este 

projecto irá ser estruturado numa base territorial alargada, pretendendo incentivar a “permeabilidade” 

social, sem anular o sentido comunitário desta população (IHRU, 2010b). 

 

 

3.1.4 Parcerias e Participação 

Um dos princípios norteadores da política para o desenvolvimento sustentável da UE (EDS) 

assenta no envolvimento dos cidadãos, fomentando a participação destes na tomada de decisões, 

promovendo a sua educação e sensibilização para o desenvolvimento sustentável e informando-o do 

seu impacto no ambiente e das suas possibilidades de fazer escolhas mais sustentáveis (CONSELHO 

DA UE, 2006). 

Assim sendo, a reabilitação urbana deve ser uma atitude participada, que pode envolver várias 

entidades, públicas ou privadas, trabalhando numa lógica de parcerias e respeitando as dinâmicas 

locais, que neste caso podem ser uma mais-valia dado o dinamismo sócio cultural desta comunidade. 

O tema da participação tem sido recorrente em vários dos seminários de apoio ao projecto 

final de mestrado, onde foram apresentados diversos exemplos de processos participativos, uns mais 

informais que outros, destacando a sua importância na prossecução de um futuro mais sustentável, 

nomeadamente do ponto de vista da reabilitação urbana.  

Um dos processos mais conhecidos em termos de participação em Portugal foi o SAAL, um 

conjunto de operações revolucionárias que tinham como finalidade erradicar os bairros de barracas 

que permaneceram depois do 25 de Abril de 1974, construindo habitação social no seu lugar. As 

operações SAAL, tuteladas pelo MFA envolveram arquitectos, engenheiros, juristas, geógrafos e 

principalmente os próprios moradores de bairros degradados num esforço associativo no âmbito do 

qual foram criadas comissões para lutar por uma habitação condigna, «o direito ao lugar» e, 

implicitamente, uma sociedade mais justa. Este foi um óptimo exemplo de democracia participativa, 

onde as populações tiveram a oportunidade de discutir a importância da qualidade do espaço 

residencial e das infraestruturas fundamentais, reivindicando os seus direitos (BANDEIRINHA, 

2007). 
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De volta à actualidade, aquilo que se passa na Cova da Moura é mais do que um simples 

processo de participação entre as diversas partes, este pode ser encarado como um processo de 

planeamento sustentável e inovador, onde são os moradores, através das suas associações, que tomam 

a dianteira na busca de um melhor futuro para o bairro, apesar de serem uma comunidade com baixos 

índices de escolaridade. Esta atitude resulta num planeamento de baixo para cima (grassroots 

sustainable planning) (ROSETA, 2010) ao invés do tradicional, de cima para baixo, onde é o sistema 

político e financeiro que determina o planeamento. 

O planeamento de baixo para cima consiste no empowerment da comunidade, que permite que 

esta desenvolva uma atitude proactiva na sua relação com o bairro, onde são os próprios moradores 

que se mobilizam para responder às suas necessidades, exercendo pressão junto das entidades 

competentes ou resolvendo os problemas através dos seus próprios meios.   

 

 

Esta atitude demonstra a afectividade e o sentido de propriedade/responsabilidade que liga os 

moradores a este território, tomando o bairro como um produto seu, dado que o construíram sem 

qualquer apoio e com os seus próprios meios, numa base de entre ajuda comunitária, como projecto de 

sobrevivência colectiva. 

A Cova da Moura é um bairro singular principalmente pelas suas características enquanto 

comunidade, invulgares em grande parte dos bairros problemáticos onde normalmente existe uma 

segregação interna dos residentes. Ao contrário, esta comunidade apresenta elevados níveis de coesão 

social interna, facilitando a mobilização da mesma para as intervenções necessárias (IHRU, 2006) que 

normalmente acontecem sem recorrer a reforços exteriores ao bairro, para tal os moradores convocam 

FIGURA 4 – OS 11 COMPROMISSOS DO BAIRRO DA COVA DA MOURA (MURAL ELABORADO 
PELOS MORADORES) 
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uma Djunta Mô (juntar as mãos) onde todos contribuem para atingir o objectivo comum (ROSETA, 

2010). 

No entanto, este forte sentido de unidade não se estende pelo território adjacente, pelo 

contrário, ele acentua a segregação social do bairro, e transmite um estigma negativo para o exterior, 

que surge associado a esta independência social e aos inúmeros problemas urbanísticos e sociais que 

persistem neste bairro, sobretudo as irregularidades fundiárias e construtivas e o tráfico de droga 

(IHRU, 2006). 

Visto isto, é evidente a necessidade de uma intervenção de fundo que procure a integração 

social do bairro de um ponto de vista mais alargado, que deverá estabelecer novas e inovadoras 

ligações com o envolvente e desenvolver actividades de grande dinâmica social, catalisadoras de um 

desenvolvimento sustentável para este território.    

 

3.1.5 Um Bairro com Identidade 

 

3.1.5.1 Hortas Urbanas 

As hortas urbanas são um fenómeno que tem vindo a ganhar terreno na cidade contemporânea, 

onde cada vez mais pessoas reclamam o acesso à terra para nela cultivar vegetais ou frutas, umas 

vezes por razões económicas e de clara necessidade, outras por razões ideológicas ou pelo simples 

prazer de mexer na terra. 

No bairro do Alto da Cova da Moura esta actividade encontra-se bastante presente, 

manifestando-se como uma forma de autonomia comunitária e principalmente de subsistência. Ao 

longo do bairro encontramos principalmente pequenas hortas, geralmente aproveitando logradouros 

interiores dos quarteirões, ou espaços de quintal particulares das habitações, no entanto existe também 

uma horta de dimensão considerável, que confere utilidade a um espaço vazio limítrofe do bairro que, 

em parte devido à sua topografia muito acidentada não foi ainda edificado.  

As hortas aqui existentes destinam-se principalmente ao auto consumo devido às carências 

económicas das famílias, que vêm nesta actividade uma forma de trazerem alguns alimentos frescos 

para casa, a baixo custo. No entanto, em outras comunidades aparecem diferentes motivações que 

também levam as pessoas a cultivar a terra, aproveitando os espaços incultos da cidade para dispor 

vegetais, árvores de fruto ou até flores.  
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A crescente preocupação ecológica, a reafirmação da agricultura biológica em detrimento da 

agricultura manipulada, ou as dificuldades económicas que afectam muitas comunidades são alguns 

dos factores que contribuíram para este reaprender do passado, aplicando-o agora à realidade actual 

dos espaços urbanos.  

Um desses fenómenos, conhecido como a “jardinagem de guerrilha”, caracteriza-se pelo 

transformar desses mesmos espaços incultos da cidade, embelezando-os e tratando-os de forma a 

contribuir para tornar a cidade mais bonita ou produzir alimentos para seu próprio consumo. Estes são 

actos voluntários da comunidade, que se manifestam tanto em espaços públicos como privados - daí 

poderem ser encarados como actos ilícitos - reclamando o direito de utilização de solos 

subaproveitados para as suas plantações. (THOM) Esta é uma forma de activismo ambiental ligada aos 

direitos dos cidadãos sobre o uso do solo, à reforma do espaço urbano e à permacultura. (SHANKAR) 

FIGURA 5 – HORTAS NO BAIRRO DA COVA DA MOURA 
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Esta actividade promove os laços comunitários, o aproveitamento do solo de uma forma 

ecológica e uma imagem mais verde do espaço urbano, contribuindo activamente para transmitir uma 

mensagem de ecologia e beleza à sua cidade, para que outros admirem e se sintam bem ao olhar para 

aquilo que foi feito, como se de uma intervenção artística se tratasse. 

 No bairro do Alto da Cova da Moura, a maioria das hortas existentes ainda não contemplam a 

preocupação estética associada à “jardinagem de guerrilha”, visto que se trata essencialmente de uma 

actividade de subsistência. No entanto, o facto de ser uma actividade já enraizada na sua comunidade 

permite que, através da criação de infraestruturas para estes espaços hortícolas, os mesmos se tornem 

uma mais-valia urbanística para o bairro, contribuindo para melhorar a imagem do bairro e a qualidade 

de vida dos seus habitantes.  

 A produção agrícola no bairro, ainda que numa escala reduzida, poderá tornar-se numa 

valência económica muito positiva para o bairro, comerciando os excedentes e associando a qualidade 

dos produtos aos inúmeros estabelecimentos de restauração existentes.  

 

3.1.5.2 Dinâmica Comercial e Associativa 

Para além da referida identidade comunitária, a Cova da Moura consegue ainda integrar uma 

rede de pequenos espaços comerciais, principalmente cafés/restaurantes, cabeleireiros e oficinas 

(LNEC, 2008), que são motivo de atracção para muita da população cabo-verdiana exterior ao bairro, 

que encontra aqui um pouco do seu país de origem. Esta rede de comércio e serviços contribui para a 

sustentabilidade económica do bairro e para uma diversidade de usos, que também é benéfica em 

termos de segurança pública, visto que se traduz num uso misto do território. 

Como forma de desenvolver as actividades económicas do bairro, promovendo esta sua 

especificidade cultural, ou de apenas dar a conhecer o bairro a quem demonstra interesse, nasceu o 

projecto sabura6, uma ideia da Associação Cultural do Moinho da Juventude, que se desenvolve na 

forma de visitas de grupos (pessoas, escolas ou outros) ao bairro, nas quais se apresentam as dinâmicas 

do local e algumas das suas actividades comerciais, tais como a gastronomia tradicional cabo-

verdiana. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE) 

                                                 
6 Expressão crioula que significa “apreciar aquilo que é bom, saborear”. 
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Segundo o diagnóstico elaborado pela Iniciativa Bairros Críticos em 2006, existe um número 

significativo de residentes que estão economicamente dependentes das oportunidades de trabalho 

geradas no bairro, uma força maior que impele para uma reconstrução integrada do bairro, sem 

quebrar esta sua identidade, ao invés de uma demolição/realojamento massivo, que dificilmente 

poderia manter esta vivência comercial intacta.  

 

3.1.5.3 Expressões Artísticas na Cova da Moura 

A expressividade artística neste bairro manifesta-se de maneiras muito diversas, algumas 

associadas à sua identidade cultural cabo-verdiana, outras mais ligadas ao movimento Hip Hop. Esta 

diversidade relaciona-se com as diferentes gerações que habitam no bairro, a primeira, de imigrantes 

de Cabo-Verde que mantiveram algumas das suas tradições ao mudarem de país, tais como o batuque 

(música e dança), o funaná (música) e o Kolá San Jon (música, dança e artes visuais). Os seus 

descendentes, já nascidos em Portugal, apresentam, naturalmente, raízes mais fracas com a identidade 

FIGURA 6 – ESPAÇOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NA COVA DA MOURA 
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cabo-verdiana, mas adoptam práticas relacionadas com a cultura Hip Hop, tais como a música, o break 

dance (dança) e as artes visuais como os graffiti (MARTINS, 2009).  

De uma forma geral estas manifestações artísticas podem ser categorizadas em seis tipos, sendo 

eles a música, a dança, as artes visuais, a estética corporal, a indumentária e a gastronomia. 

(MARTINS, 2009). Algumas das actividades económicas presentes no bairro derivam exactamente 

dessas valências estéticas e artísticas, caso disso é a rede de cabeleireiros e restaurantes tradicionais 

que existe na Cova da Moura, em muito responsável pela divulgação do bairro entre a comunidade 

cabo-verdiana em Portugal. Esta forte identidade cultural acaba por ser um ponto fulcral naquilo que 

toca à permeabilidade do bairro, visto que o seu vínculo à comunidade cabo-verdiana pode ser um 

elemento inibidor para o restante público.  

É neste contexto que surgem as valências artísticas menos tradicionais e mais globais, neste 

caso, a cultura Hip Hop, que aqui é bastante popular, e que neste caso, será um elemento a trabalhar 

como forma de captar novos públicos e novas actividades económicas para o desenvolvimento do 

bairro. Umas das características mais interessantes neste tipo de manifestação artística é a recorrente 

utilização da arte urbana, seja em forma de murais ou graffiti como elemento de referenciação dentro 

do bairro, pintando edifícios de destaque, tal como é o caso da Associação Cultural do Moinho da 

Juventude, ou noutros casos, utilizando este mesmo meio como forma de identificação e promoção dos 

seus espaços comerciais.  

 

3.1.5.3.1 Levantamento de Arte Urbana 

Durante o processo de investigação para este trabalho procedeu-se ao levantamento dos exemplos de 

Arte Urbana presentes no bairro à data actual (Maio 2010), de forma a fundamentar da melhor forma a 

temática desenvolvida e as decisões projectuais. Este levantamento teve em conta apenas os murais 

que mais se destacavam, deixando de lado outra espécie de pinturas no espaço público, como por 

exemplo o bombing. 

 É de salientar que a maior concentração de Arte Urbana situa-se ao longo do muro da escola D. 

João V, um hall off fame7 onde podemos encontrar muitos dos grafitti mais elaborados tecnicamente, 

alguns deles pertencentes a projectos escolares da presente instituição. 

 

                                                 
7 Zona autorizada para grafittis, normalmente é aqui que encontramos os murais mais complexos e 
pormenorizados, devido ao seu carácter legal. 
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FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DOS MURAIS DE ARTE URBANA 
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FIGURA 8 – MURAL Nº1 

 

FIGURA 9 – MURAL Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 10 – MURAL Nº3 
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FIGURA 11 – MURAL Nº4 

 

FIGURA 12 – MURAL Nº5 

 

FIGURA 13 – MURAL Nº6 
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FIGURA 14 – MURAL Nº7 

 

FIGURA 15 – MURAL Nº8 
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FIGURA 16 – MURAL Nº9 

 

FIGURA 17 – MURAL Nº10 
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FIGURA 18 – MURAL Nº11 

 

FIGURA 19 – MURAL Nº12 
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FIGURA 20 – MURAL Nº13 

 

FIGURA 21 – MURAL Nº14 

 

FIGURA 22 – MURAL Nº15 
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FIGURA 23 – MURAL Nº16 

 

FIGURA 24 – MURAL Nº17 

 

FIGURA 25 – MURAL Nº18 
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FIGURA 26 – MURAL Nº19 

 

FIGURA 27 – MURAL Nº20 
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FIGURA 28 – MURAL Nº21 

 

FIGURA 29 – MURAL Nº22 

 

FIGURA 30 – MURAL Nº23 
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FIGURA 31 – MURAL Nº24 

 

FIGURA 32 – MURAL Nº25 
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FIGURA 33 – MURAL Nº26 

 

FIGURA 34 – MURAL Nº27 

 

FIGURA 35 – MURAL Nº28 
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CAPÍTULO 4: A ARTE URBANA 

 

4.1 Graffiti: O nascer de uma nova forma de arte 

Chalfant (2007:7) ilustra a street art como “a arte de quem não é dono de nada, mas é dono de 

tudo, preenchendo uma rede sem rosto com a sua própria identidade, o seu próprio espírito e 

oferecendo a cor e a forma como medicamento para uma comunidade em dor”. 

A palavra graffiti é o plural do termo “graffito” que denomina uma imagem ou texto riscado 

numa parede. Ao longo das épocas esta foi uma palavra constantemente associada a actos de 

vandalismo e acções ilegais, com pouco ou nenhum mérito artístico, no entanto actualmente a arte do 

graffiti evoluiu, tendo ganho uma nova dimensão, e captando a atenção e o respeito do público. Estas 

intervenções são agora conhecidas como peças de “street art” (ou arte urbana) (LEWISOHN, 2008) 

tendo ganho lugar cativo em galerias e museus um pouco por todo o Mundo, lado a lado com artes 

como a pintura ou a escultura. 

Esta forma de arte surgiu pela primeira vez durante a segunda metade do século XX, associada 

ao potencial criativo das comunidades deslocadas e alienadas de Nova Iorque, que buscavam nesta 

nova forma de expressão um sentimento de pertença que os ligasse àquele território (LEWISOHN, 

2008). Desde essa altura que este movimento artístico tem inspirado muitas comunidades em situações 

semelhantes à volta do mundo, cada vez mais urbanizado e dividido pela crescente barreira entre ricos 

e pobres. 

Um desses exemplos é o caso das favelas brasileiras, onde é comum encontrarmos exemplos de 

arte urbana, em parte obra dos seus habitantes em parte projectos de qualificação das favelas, como é o 

caso do programa Favela-Painting8 que já organizou intervenções em favelas do Rio de Janeiro 

utilizando a arte urbana (pinturas murais, graffiti) como forma de combater o preconceito e atrair as 

                                                 
8 Programa de intervenção artística nas favelas brasileiras - favela painting 

FIGURA 36 – INTERVENÇÃO “O MORRO” INSERIDA NO PROGRAMA FAVELA PAINTING
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atenções para estes locais, muitas vezes menosprezados pela sociedade.  

Ao longo dos anos, desde o seu aparecimento de graffiti nas carruagens do metro de Nova 

Iorque até à sua evolução para o conceito de arte urbana, esta forma de arte tem vindo a ganhar 

visibilidade junto das artes mais conceituadas, nomeadamente através de exposições museológicas que 

aconteceram, por exemplo, no museu londrino Tate Modern9 ou no Museu Colecção Berardo10, em 

Lisboa. Esta é a prova de que a arte urbana em geral deixou de ser uma arte sem mérito nem valor 

artístico, para ser reconhecida como uma arte que está longe do vandalismo (com que previamente era 

conotada).  

Tanto a Arte urbana quanto o graffiti têm como propósito o passar de uma mensagem, seja ela 

pictórica ou apenas um nome. No entanto, e apesar dos cruzamentos existentes entre estes dois 

conceitos, eles distinguem-se na maior liberdade de técnicas e temáticas abordadas nas peças de arte 

urbana, ao invés do grafitti que acaba por se centrar bastante na evolução de um “tag” que surge aliado 

a uma determinada estética, mas jogando quase sempre com caracteres tipográficos complexos e 

formação de letras, ou ocasionalmente algumas personagens. Na arte urbana as temáticas utilizadas 

são mais variadas mas encerram em si, muitas vezes uma crítica social, enquanto as técnicas utilizadas 

estendem-se desde a vulgar tinta em spray, ao carvão, tintas, colagens, instalações, autocolantes, 

stencil, airbrush e até projecções digitais (HUGUES, 2009).  

Assim sendo podemos dizer que a arte urbana vive mais da interacção com as pessoas nas 

ruas, com as massas (LEWISOHN, 2008), enquanto o graffiti tem como maior fundamento a ligação e 

a autopromoção das diferentes crews e writers dentro desta comunidade artística, funcionando quase 

como uma linguagem privada que o vulgar transeunte muitas vezes não consegue interpretar. No 

entanto não podemos negar o simples facto de que o graffiti foi uma das maiores influências da arte 

urbana, a sua força residiu em grande parte, na sua associação ao movimento hip hop (LEWISOHN, 

2008), onde se cruza com a música e a dança, tornando-se a cara desses movimentos culturais. 

 

4.2 Os novos caminhos da Arte Urbana 

É interessante a forma como os publicitários usam a street art e como os street artists 

destroem a publicidade. Eine (LEWISOHN, 2008). 

                                                 
9 Realizou-se uma Exposição de Street Art no museu londrino Tate Modern, entre 23 de Maio e 25 de Agosto de 
2008 
10 Realizou-se uma exposição dos gémeos (artistas de graffiti) no CCB, Lisboa, entre 17 de Maio e 19 de 
Setembro de 2010 
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Numa fase inicial da sua incursão pelo mundo da arte urbana os artistas aderem muito às 

técnicas dos autocolantes e do stencil, pelo facto de serem de fácil e rápida colocação, minimizando o 

risco de serem interceptados pelas autoridades (HUGUES, 2009). Estas formas acabam por ser o 

equivalente aos graffiti tag, nesta nova era da arte urbana, permitindo a rápida proliferação por cidades 

em todo o mundo, de uma imagem criada por um determinado artista. Muitos destes autocolantes 

podem ser comprados online ou disponibilizados gratuitamente no website dos artistas, bastando 

apenas proceder à sua impressão11. 

Este novo tipo de arte (stickers e stencil) acaba por funcionar de forma semelhante à 

publicidade, visto que o artista utiliza uma imagem como um logotipo, com o intuito de divulgar a sua 

imagem de marca, apenas pela satisfação e fama, a diferença é que aqui não temos um produto 

definido, nem nada à venda. (LEWISOHN, 2008) Um dos mais conhecidos artistas de stickers é 

conhecido por invader 12 e utiliza uma espécie de mosaicos para atingir o efeito desejado nas suas 

peças, vários logótipos que vão alternando, tanto em forma, como em tamanho e cor mas que 

peranecem fieis à imagem que o artista criou (SWINDLE). Esta é outra das diferenças entre este tipo 

de arte urbana e a publicidade, a efemeridade, visto que um logótipo de uma empresa ou produto 

normalmente é mantido por muitos anos.  

                                                 
11 Um exemplo é o caso do website do artista arrrgh, (http://www.arrrgh.org/) que disponibliza um kit de 
impressão do seu sticker pessoal para que qualquer pessoa o possa imprimir e colar. 
12 Invader é a abreviatura de Space Invader, o qual é assim denominado pelo facto do seu logo se inspirar no 
jogo de 8 bit com o mesmo nome.  

FIGURA 37 – AUTOCOLANTE DO ARTISTA ARRRGH (FAÇA VOCÊ MESMO) 
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As marcas e as empresas de publicidade já reconhecem o valor da Arte Urbana na divulgação 

de ideias e imagens de marca, tendo já associado este fenómeno a inúmeras marcas e produtos, com a 

finalidade de atingir um determinado público-alvo. Mas, esta situação muitas vezes não resulta na 

união entre os designers e os artistas, aquilo que muitas vezes acontece é os designers copiarem o 

estilo de determinado artista, ao invés de trabalharem com o próprio, desconsiderando assim o valor da 

propriedade intelectual do artista. (LEWISOHN, 2008). 

A ligação entre a publicidade e a arte urbana seria uma saída possível para rentabilizar o 

trabalho destes artistas, e divulgar a própria arte urbana a uma audiência mais vasta, no entanto 

Lewisohn refere que esta associação também pode significar a alteração do significado destas obras de 

arte, visto que deixam de funcionar como peças de arte pura, valiosas apenas por si, para trabalharem 

ao serviço de outro objecto ou marca. Esta dualidade acaba por dividir os artistas entre aqueles que são 

a favor da comercialização da arte urbana e aqueles que preferem apenas a arte pela arte, recusando 

quaisquer associações ao comércio.  

Actualmente um dos artistas de stencil com maior impacto mediático é conhecido por Banksy, 

sendo as suas obras reconhecidas pela sua qualidade conceptual e óptimo sentido de colocação. Este 

artista pega em imagens ou situações que são identificáveis pelas massas e reverte-as, de forma a 

modificar o seu sentido. Esta é uma técnica conhecida como subvertising13e é em parte responsável 

pela popularidade deste artista, visto que poucos conseguem ficar indiferentes à subversão de imagens 

que fazem parte do nosso imaginário colectivo. Esta é uma abordagem muito inteligente pela sua 

simplicidade de acção, algumas palavras a menos ou uma simples associação de imagens é o suficiente 

para subverter completamente o sentido de um anúncio. 

                                                 
13 Prática que se refere à manipulação de imagens famosas associadas a produtos, situações sociais ou 
questões políticas, subvertendo o seu sentido para algo completamente diferente do original. 

FIGURA 38 - MALA INSPIRAÇÃO GRAFFITI 
DO DESIGNER LOUIS VUITTON 
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FIGURA 39- STENCIL DO ARTISTA BANKSY 

Um outro exemplo do carácter influente da Arte Urbana enquanto meio de comunicação e 

divulgação, neste caso associada a ideologias políticas é o popular cartaz “HOPE” pertencente à 

campanha presidencial de Barack Obama em 2008, onde o mesmo é retratado em forma de stencil nas 

cores vermelho, branco e azul, alusivas à bandeira dos Estados Unidos da América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O artista (e designer gráfico) responsável por este famoso poster é Shepard Fairey, um street 

artist que ficou conhecido graças a uma campanha de Arte Urbana com impacto mundial que dá pelo 

FIGURA 40 – PAINEL DA CAMPANHA PRESIDENCIAL DE OBAMA 2008 
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nome de “OBEY GIANT”, uma representação de “André o Gigante” 14que o artista revelou ser uma 

campanha de marketing experimental, na qual não existia um produto, mas sim uma tentativa de 

demonstrar o poder incisivo do marketing real que nos envolve, questionando a nossa obediência. 

(BEARMAN, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fã de Barack Obama desde 2004, Shepard procurou o gabinete do senador (agora presidente) 

antes de iniciar qualquer trabalho inspirado em si. Só depois de dada a aprovação o artista criou aquela 

que, mais tarde, se tornaria na imagem oficial da campanha presidencial de Obama, que lhe conferiu 

uma visibilidade inigualável como artista gráfico (WORTHAM, 2008). 

Esta campanha foi a sua receita para o sucesso profissional e aquilo que lhe permitiu evoluir 

de um artista de rua para um artista gráfico consagrado, transitando assim dos stickers ou posters que 

gratuitamente colocava nas paredes para capas de álbuns, posters de filmes ou campanhas de 

marketing para produtos, que realiza actualmente (SIGNORE, 2007).  

Lewisohn defende que “a melhor Arte Urbana é a ilegal”, alegando que os trabalhos ilegais 

têm conotações étnicas e políticas que se perdem em trabalhos aprovados. Ele explica que “existe uma 

forte aura conceptual que é mais forte no graffiti ilegal: o sentido de perigo que o artista sente é 

transferido para o observador”, ao mesmo tempo as condições de observação também são alteradas 

quando passamos das ruas para os museus, a leitura das ruas é mais rápida, opondo-se a uma leitura 

estudada e contemplativa típica dos museus (LEWISOHN, 2008). 

                                                 
14 Falecido actor e lutador de luta livre francês, que serviu de inspiração aos cartazes da campanha OBEY 
GIANT, de Shepard Fairey 

FIGURA 41 – POSTER “OBEY GIANT” DE SHEPARD FAIREY 
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Muitos artistas renunciam a esta nova faceta da Arte Urbana, procurando reter o espírito de 

rebeldia que, originalmente ajudou a definir esta categoria de Arte (HUGUES, 2009).  

Fairey é um dos artistas que sente o impacto deste tipo de discriminação, nomeadamente 

através do movimento “Splasher”, um conjunto de acções que têm desfigurando muitos dos murais de 

Arte Urbana em Nova Iorque, recorrendo a manchas de tinta e elaborados manifestos que condenam 

este tipo de arte (GAVIN, 2007).   

Este boicote às obras de Arte Urbana tem atingido inúmeros artistas de rua que utilizam esta 

arte de forma a vingarem na sua vida profissional, entre eles o famoso Banksy ou o já referido Shepard 

Fairey (GAVIN, 2007). Fairey encara o “Splasher” como um artista (ou conjunto de artistas) que 

admira a Arte Urbana mas que não se sente à vontade com a sua transição para algo mais profissional, 

que se possa traduzir em rendimentos (SIGNORE, 2007). Ele defende que a sua arte mais comercial 

mantém os mesmos ideais que as suas campanhas pro bono, nomeadamente a utilização de imagens 

incisivas que pretendem passar uma determinada mensagem, não necessariamente óbvia, mas 

intuitiva. 

Apesar de serem ainda uma minoria neste meio, Fairey, juntamente com outros artistas como o 

britânico Banksy, têm contribuído para elevar a Arte Urbana, tentando mudar a percepção do público 

sobre esta forma de arte, de vandalismo para um movimento artístico que vale a pena preservar 

(WORTHAM, 2008), ao mesmo tempo garantindo a compra de muitas das suas obras por valores 

elevados através de galerias ou casas de leilões (como a Christie’s) (HUGUES, 2009). 

A arte urbana manifesta desta forma a sua forte presença na actual cultura visual, no entanto 

este tipo de arte não ganhou ainda o devido respeito para figurar no campo do ensino da arte 

(HUGUES, 2009), de forma a dar a conhecer este tipo de arte a todos aqueles que a queiram ver e/ou 

aprender. 
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CAPÍTULO 5: A ARTE NA “MINHA” RUA 

 

5.1 A Rua: Um espaço a intervir 

Devido à falta de outros espaços mais qualificados, na Cova da Moura a rua é o espaço por 

excelência dos encontros e trocas socioculturais, acabando por funcionar inúmeras vezes como uma 

extensão do espaço habitacional. Desta forma o espaço da “rua” torna-se o mote para esta reabilitação.  

Nesta intervenção propõe-se o desenvolvimento de dois percursos urbanos que irão funcionar 

como redes de referência dentro do bairro, de forma a hierarquizar o espaço, tornando-o mais 

organizado, acessível e seguro nos seus atravessamentos. 

Estas duas redes de percursos estarão associadas a actividades características do local, de 

forma a preservar a sua identidade enquanto bairro e de incentivar a futura manutenção destes mesmos 

espaços pelos próprios moradores. 

Os espaços onde estas duas redes se associam irão ser alvo de destaque dentro deste bairro, 

associando-se a funções estruturais para o desenvolvimento do mesmo, como é o caso da escola de 

arte urbana. 

FIGURA 42 – A VIVÊNCIA DAS RUAS 
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No Bairro da Cova da Moura abundam os exemplos de graffiti, localizados em diversos 

pontos ao longo do bairro, algumas vezes estes surgem associados a espaços comerciais como forma 

de publicidade. Propõe-se então partir desta ligação para a criação de uma rede de espaços criativos, 

que resulte na divulgação destas actividades (artísticas e comerciais), constituindo ao mesmo tempo 

percursos de referência que atravessam o bairro, interligando os principais espaços de permanência. 

Esta intervenção será sustentada por um novo equipamento cultural e pedagógico que, para além de 

contribuir para a formação e integração sociocultural desta comunidade, institucionalizando a 

dinâmica destes espaços criativos. Este novo equipamento – a escola de arte urbana - fará a ponte entre 

os artistas e o mercado, para que nasça aqui uma nova actividade económica associada às diversas 

formas de utilização da arte urbana. 

Em percursos predominantemente habitacionais, encontramos alguns espaços de cultivo, tal 

como pequenas hortas que representam parte dos alimentos que estas famílias consomem, no entanto, 

e apesar de esta ser uma prática sustentável para um meio pobre e extremamente denso, estas pequenas 

hortas não serão suficientes à escala do bairro. Visto isto propõe-se uma intervenção ao nível do 

espaço interior dos quarteirões, onde os percursos serão pontuados com zonas para jardins produtivos, 

criando canais de luz, ventilação e espaço verde que atravessam estes quarteirões, aligeirando a sua 

densidade e promovendo percursos mais seguros. Esta rede de jardins produtivos funcionaria como um 

espaço da comunidade, podendo ser gerida por uma das associações já existentes no bairro, de forma a 

gerir estes espaços em concordância com as expectativas dos moradores.  

Esta intervenção contará ainda com um espaço de mercado e recinto para feira, que poderá ser 

utilizado, também, como um espaço de troca/venda dos produtos cultivados pelos próprios moradores, 

criando uma nova relação entre estes e a vizinhança do bairro, que contará assim com uma nova razão 

para o visitar. 

O principal objectivo desta intervenção será dissipar a imagem negativa que muitas pessoas 

têm do bairro, ora tirando partido de pontos de vista para os novos equipamentos, ora criando 

atravessamentos mais apelativos ao transeunte, no entanto, cada uma destas redes terá os seus 

objectivos específicos, relacionados com cada temática. 

A rede de espaços criativos pretende promover a associação entre a arte urbana e os espaços 

comerciais como uma forma válida e inovadora de publicitar os produtos e espaços. Ao mesmo tempo 

esta intervenção será sustentada por um novo equipamento cultural e pedagógico - ESCOLA DE 

ARTE URBANA - que fará a ligação entre artistas e mercado.  
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A rede de jardins produtivos associa-se a espaços mais internos e fechados, “rasgando” os 

quarteirões de forma a criar canais de luz, ventilação e espaços verdes úteis, garantindo assim uma 

maior salubridade ao interior destes quarteirões e uma maior segurança no atravessamento dos 

mesmos. 

 

5.2 Uma escola à medida de um bairro 

Tendo em conta algumas características previamente referidas, como a grande percentagem de 

crianças e jovens existente no bairro, a baixa escolaridade ou a criminalidade, optou-se por intervir no 

meio escolar, favorecendo a formação e integração social destes extractos da população. 

No artigo O Graffiti: uma perspectiva de comunicação na educação, que relata uma 

experiência escolar onde a temática dos graffiti é introduzida em diferentes disciplinas, as autoras 

ilustram a importância dos graffiti como um meio de comunicação específica do espaço urbano onde 

as suas imagens surgem como a visão que o artista tem do mundo ou de uma sociedade específica. As 

investigadoras salientam ainda o valor desta nova forma de expressão no desenvolvimento de novas 

competências nos seus alunos, tais como o “conhecimento e a utilização de diferentes áreas do saber 

cultural e tecnológico ou a valorização da relação social-educacional-tecnológica”.  

Um dos objectivos do presente projecto é a criação uma escola de arte direccionada 

principalmente para a Arte Urbana, prevendo benefícios em termos sociais, tanto para o bairro em 

geral, contemplando a sua imagem para o exterior, quanto para a sua comunidade jovem e infantil, que 

encontrará neste espaço uma forma de aprofundar a sua criatividade.  

A institucionalização da Arte Urbana, uma arte que vive essencialmente de manifestações 

artísticas espontâneas pode parecer contraditória, no entanto há que reflectir sobre a realidade dos 

graffiti neste bairro, nomeadamente acerca das características que ainda a conotam com o vandalismo. 

Essas características passam muito pela sua proliferação desregrada, tanto ao nível da qualidade 

questionável de algumas pinturas, quanto ao nível da colocação das mesmas, que poderá ser 

prejudicial para o proprietário, podendo até contribuir para reafirmar a má imagem que este bairro 

projecta.  

Desta forma, insistindo no desenvolvimento de uma melhor imagem para o Bairro da Cova da 

Moura, pretende-se cultivar a Arte Urbana, orientando a sua proliferação para que a mesma contribua, 

estrategicamente, para a reabilitação deste espaço urbano, identificando e destacando determinados 

percursos, eixos e usos de relevo. Esta estratégia passa então por utilizar essas orientações como parte 
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do projecto, assumindo-as de forma clara, assim como os seus benefícios em termos urbanos para o 

bairro.  

F. Gehry, em alguns dos seus trabalhos no inicio de carreira debateu-se com a problemática da 

inserção de propriedades de valor elevado em bairros problemáticos, apresentando-nos duas maneiras 

distintas de lidar com essas situações: o incorporar de elementos que mascarassem a verdadeira 

identidade do edifício, reproduzindo características do edificado envolvente; ou por oposição, o 

incorporar de elementos de segurança e dissuasão como elementos chave na definição do projecto, 

aliando forma e função (DAVIS, 2006). Ambas as abordagens projectuais têm a sua validade, no 

entanto, é esta sua tentativa de criar espaços «abertos, mas não demasiadamente abertos» que se torna 

interessante e por vezes controversa, à semelhança daquilo que acontece com a institucionalização de 

uma arte espontânea – a Arte Urbana – muito graças aos paradoxos em que ambas as estratégias se 

baseiam. 

Numa Escola de Arte Urbana não podem deixar de existir locais livres exteriores para a prática 

dos graffiti, desta forma optou-se por desenvolver este equipamento num conjunto de edifícios que se 

agregam através de um corredor central, como se da própria Rua se tratasse. Este corredor central foi 

desenhado de forma a destacar enfiamentos visuais para o exterior, com o objectivo de apresentar o 

hall off fame da escola suscitando a curiosidade àqueles que por ali passam.  

De forma a orientar as pinturas apenas para o corredor principal da escola, as restantes 

fachadas da serão cobertas com um sistema de palas que, para além de resguardarem a fachada da dos 

raios solares, aproveitam a energia dos mesmos para o fabrico de electricidade através da colocação de 

painéis fotovoltaicos nas respectivas palas. Este sistema traduz-se numa textura irregular e 

desconfortável para pinturas murais, evitando assim quaisquer intervenções de graffiti nestas fachadas. 

Integrada num espaço de topografia acidentada, este conjunto de edifícios que forma a escola 

apresenta-se acessível através de rampas (longitudinalmente) e escadas (transversalmente), garantindo 

desta forma uma boa acessibilidade a quaisquer utilizadores. É constituída por espaços de estúdios 

artísticos (dança, desenho e fotografia), oficinas, espaço multimédia, auditório, refeitório, bar e galeria 

de arte. É ainda localizado de forma a usufruir de equipamentos pré-existentes no bairro, como é o 

caso do estúdio de gravação ou da biblioteca, coordenados pela Associação Cultural Moinho da 

juventude.  

O espaço exterior também tem grande impacto neste equipamento, seja com as escadarias, que 

de certa forma fazem parte do imaginário de qualquer escola, ou com os terraços que também aqui são 

utilizáveis, fazendo parte do próprio espaço público.  
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Como complemento reestruturou-se o espaço público circundante, criando um pavilhão 

desportivo coberto, espaços de jogo, de estadia e de comércio garantindo a presença de vários 

ambientes, mais verdes, mais urbanos, ou mais construídos.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO 

 

Na procura de uma solução eficaz para a reabilitação do Bairro da Cova da Moura, 

empreendeu-se uma investigação sobre as origens, características e funcionamento do bairro e dos 

seus habitantes, buscando uma estratégia que fosse fiel a identidade do local. 

Partindo daí para a elaboração uma estratégia de reabilitação integrada deste bairro, procurou-

se identificar alguns dos elementos característicos desta população que pudessem ser valorizados e 

transformados no mote para o projecto, convergindo para melhorar a imagem do bairro. 

Apesar de constantemente associado a um estigma negativo, o bairro da Cova da Moura 

revelou-se um espaço com grande riqueza cultural e social e onde o espírito de cooperação e entre 

ajuda se encontram muito presentes. No decorrer desta investigação identificaram-se alguns dos 

aspectos identitários desta população, em muito responsáveis pelo “individualismo” e “fechamento” 

deste bairro, ou não tivesse este sido construído pelas próprias mãos dos seus habitantes, obrigando-os 

a adquirir uma postura mais auto-suficiente. 

Estes aspectos representativos da identidade da Cova da Moura, nomeadamente a Arte Urbana 

e as Hortas Urbanas são revertidos, de maneira a contribuírem para tornar o bairro mais permeável, 

seguro e aberto ao exterior, oferecendo novos focos de interesse e trabalhando a sua estrutura urbana 

de forma a torná-lo um espaço mais inteligível. 

Uma das principais preocupações no decorrer desta investigação foi o atestar da Arte Urbana 

enquanto meio de comunicação válido como uma estratégia de marketing (associada à estrutura 

comercial pré-existente), visto que este tipo de arte ainda tende a ser conotada com o vandalismo 

gratuito. No entanto, actualmente já existem inúmeras evidências do valor deste tipo de Arte, que 

começa a surgir associada a campanhas publicitárias, políticas ou ao mundo da Arte Moderna.  

A Arte Urbana faz já parte da cultura visual contemporânea, tendo evoluído e alastrado por 

todo o mundo, muito graças às novas tecnologias de informação, como é o caso da internet. É esta 

ascensão, “das ruas para os museus” que a tornam no mote ideal para a criação de um novo espaço 

criativo, inovador e multicultural, uma Escola de Arte Urbana.  Um equipamento integrado num 

espaço público multifuncional que, situado num dos extremos do bairro, cria eixos visuais 

interessantes e pretende transmitir a imagem de um bairro diferente, empreendedor e aberto ao 

exterior.  
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De uma forma geral este trabalho tenta captar o valor que as singularidades de cada território 

podem ter na sua afirmação num contexto territorial mais alargado. Neste caso pretende-se que a arte e 

o valor desta população enquanto comunidade sejam redireccionados de forma a convergirem para um 

objectivo comum, uma Cova da Moura mais sustentável, tanto do ponto de vista ecológico quanto 

socioeconómico. 
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