
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

Bairro dos Torrões

 «O obstáculo era incompatível com o que restava. O resto e o obstáculo tornaram-se um 
ser e fez-se aberto o passeio no pinhal» (Llansol,2004b)

  Entre os celeiros da Trafaria e as instalações da Nato mais de 500 pessoas moram numa 
‘ilha’. Numa localização privilegiada em relação ao estuário do Tejo, de frente para Lisboa, mas 
com a capital de costas para ele, o bairro dos Torrões surge como um labirinto de vielas e escotil-
has direccionadas ao rio, alojamentos precários e  degradados,cores berrantes, placas metálicas, 
paletes de madeira, recipientes para colher a água da chuva, angolanos, guinienses, portugueses, 
ucranianos entre muitos mais, que nas suas faces não espelham a mesma alegria das cores que 
decidiram aplicar nas casas que construiram com as suas próprias mãos.  Olham os visitantes do 
Bairro com um misto de mistério e estranheza, reflexo de um esquecimento a que se encontram 
votados, reflexo sobretudo da falta de esperança, da memoria de sonhos não concretizados. O 
encontro diario de cada um dos seus habitantes é o reavivar da sua condição precária em 
conjunto, como um pedaço de continente que descola e tende a afundar-se. A história não é feliz 
para estas gentes, o bairro, apesar da contínua construção ( constroem-se casas em 3 dias) e 
pulsante de força jovem é considerado pelos seus habitantes como um abismo a evitar.
 
 As histórias, perguntas e reclamações multiplicam-se na boca das pessoas que vão 
chegando e formando grupo no espaço principal do bairro para falar conosco. «O que vem cá 
fazer? Vai dar-nos uma casinha nova?Este inverno ja foram destruídas 30 casas pelo mau tempo. 
Sabes não temos electricidade à uma semana, isto esta o caos, a comida esta toda a descongelar. 
Como é que vamos comer?! Acha que se consegue andar aqui no meio desta lama toda? Temos 
que calçar uns sapatos e depois outros para ir trabalhar. Construiram agora um muro a que nós 
chamamos muro de Berlim. Disseram que em troca nos davam computadores para os miúdos, ate 
agora nada. Acreditamos em quem? Os partidos vem todos ai em epoca de eleições, prometem, 
prometem e a gente contínua a viver assim? Isto se há aqui um incêndio...» Eu pergunto se o 
bairro fosse arranjado, esses problemas resolvidos, gostariam de viver aqui? O rio sempre esta a 
vossa frente, Lisboa está a um passo. Entre alguns que dizem  querer uma casa «assério» outros 
dizem  que pelo menos enquanto permanecessem ali gostariam de ter mais condições, cientes da 
sua condição transitória mas também  do direito a um tratamento condígno da parte das institu-
ições e poderes  que tem a obrigação de os ajudar. (artigo 65º da Constituição Portuguesa :Todos 
os cidadãos têm direito «a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 
conforto e que preserve a intimidade pessoas e a privacidade familiar»)
 O Bairro dos Torrões  surge com um carácter piscatório nos anos 60  sendo mesmo o 
lugar para onde foram transferidas  algumas casas da Cova do Vapor assoladas pelo avanço do 
mar. Em escassas dezenas de anos transforma-se num espaço urbano absorvente das vagas de  
portugueses e imigrantes sem capacidade para comprar ou alugar casa .Aproveitando a dispersão 
de jurisdição do território em estudo ( APL Porto de Lisboa,INAG, ICNB, Camara de Almada, 
Estado e Ensul/Urbanizadora Costa do Sol) estabelecem-se no seu «paraíso» construindo e 
habitando a realidade possível.
  Embora apelidados de clandestinos pelo poder político, todos os bairros sociais em geral 
tem vínculos com instituto estatais. Pelo menos ate 2009 os moradores dos Torrões pagaram uma 
renda à APL pela utilização dos terrenos. Podemos então perguntarmo-nos  se realmente poderá 
considerar-se ilegal a sua ocupação.O Plano Pormenor do segundo Torrão encontra-se em fase 
de estudo pela Camara Municipal de Almada mas, ate agora, as opções não foram apresentadas 
às populações que não sabem quando, nem para onde serão transferidas.
 Crescendo como uma espécie de metástase, auto-construída pela força das comuni-
dades e palco de tensões que vão moldando a sua morfologia - a um tempo labiríntica, multi-
étnica, jovem e pulsante, os Torrões, sinónimo do reverso contemporâneo da sociedade formal,  
encontram-se, hoje, segundo o presidente da associação de moradores como um doente em fase 
terminal. 
  Condenado pela elevado nível de ocupação, pela falta ou deficiência de infra-estruturas 
de distribuição de água, saneamento e electricidade, condenado pela vulnerabilidade a incêncios 
e pelos invernos destruidores, pela qualidade/ausência de espaços públicos ou simplesmente 
pavimentados, condenado pela pobreza e o desemprego, condenado sobretudo pelo esqueci-
mento político, o bairro dos Torrões como dizem alguns moradores, só tem uma solução: 
DEMOLIÇÃO. 
 A demolição a meu ver, não significa o desaparecimento do bairro de  de um dia para o 
outro mas sim, numa primeira fase a eliminação das «barreiras» que nos separam dele e a revela-
ção perante a comunidade alargada e, sobretudo, perante os poderes políticos do problema que 
encerra não só enquanto realidade física mas também como realidade social.Tudo isto implica, 
naturalmente, uma solução estudada no contexto dos problemas e das vidas que o bairro acolhe 
e engloba. 
 Do ponto de vista de uma intervenção, o bairro tem potencial para se afirmar como 
laboratório de energia, auto-construção, de fusão multi-cultural, de gestão de ocupação em espa-
ços reduzidos, de espaço de reacção e interacção em constante metamorfose, de criatividade 
informal.Considerando o bairro uma fonte de conhecimento, a sua face torna-se mais solar e, 
sobretudo, permite-nos apreender e encontrar novas soluções que transportem, identidade, vivên-
cias e níveis de existências para suportes infra-estruturais com condições de habitalidade contem-
porânea.
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