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A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 

Resumo 

 

A falta de espaços geradores de encontro e contacto entre pessoas é notória no Bairro 

Padre Cruz. O espaço existe mas a qualificação deste não. Nesse sentido, repensar esse 

mesmo espaço, consoante as actividades que se quer proporcionar e as ambiências que 

se quer transmitir, foi um dos objectivos deste trabalho. 

Efectuada uma análise ao Bairro Padre Cruz, concluiu-se que muitas das suas 

deficiências passam pela falta de uma estrutura formal e social coesa e, como tal, 

geradores de “conflitos”. Por um lado, as carências dos acessos e transportes e o excesso 

de barreiras físicas dificultam a conexão do bairro com a cidade e, consequentemente a 

alienação da comunidade residente para com a mesma; por outro lado, as diferenças 

culturais associadas às várias fases temporais de construção do bairro impuseram uma 

barreira social conflituosa entre os próprios moradores. 

Assim, procuraram-se e estudaram-se exemplos de intervenções, onde foram 

diagnosticados os mesmos problemas, cuja solução passou pela inserção das artes, 

música, teatro e dança, e que foram casos de sucesso e de impacto positivo nas 

comunidades. 

Na procura de regenerar a população envelhecida do bairro Padre Cruz, este estudo 

propõe um plano urbano cujo objectivo é dar resposta a carências primárias na estrutura 

e malha do bairro, procurando uma maior integração e relação deste com a cidade. 

Propõe, igualmente, um projecto de uma escola de Artes Cénicas que sirva de veículo 

de inclusão da comunidade do bairro na cidade, através das artes e dos jovens. 

 

 

Palavras-chave: Bairro Padre Cruz, Escola de Artes Cénicas, Bairro de Habitação 

Social, Crescimento Urbano, Requalificação Urbana 
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Abstract 

The lack of urban open spaces that allow people to meet and interact is notorious in 

Padre Cruz neighborhood. Space does exist, however it has not been developed 

(properly structured). In this sense, re thinking that same space according to the 

activities, as well as the living environment we wish to promote, has been one of the 

objectives of this paper. 

After an initial analysis to the Padre Cruz neighborhood, we have concluded that many 

of its deficiencies are originated by the lack of formal social structures bonding its 

population. This absence generates “conflicts”.  The shortage of accesses and public 

transportation, the excess of physical obstacles and barriers make the integration into 

the city, difficult, contributing to the isolation of its community.  Moreover, cultural 

differences are associated to the different timings and building phases of the 

neighborhood. Again, these favored the emergence of social stress and conflict amongst 

residents. 

We searched and studied successful examples of urban redevelopment where similar 

issues were observed and where the solution found encompassed the insertion of arts, 

music, theater and dance into the social life. These had a positive impact in the 

concerned communities. 

Looking for rejuvenating the old population of the neighborhood, this paper proposes an 

urban plan whose objective is to correct the deficiencies in public infrastructures, as 

well as in the urban structure, seeking greater integration and interaction with the city. It 

suggests, in addition, a project of a school of performing arts which can be the vehicle 

of the inclusion of the neighborhood´s community in the city through arts and through 

the young. 

 

Key-Words: Padre Cruz Neighborhood; Performing Arts School; Neighborhood´s 

Community; Urban Developing; Urban Expanding 
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1 Introdução 

A revolução industrial do final do séc. XIX levou à inesperada e crescente deslocação 

populacional, para as grandes cidades. Pessoas oriundas de toda a parte do país, na 

procura de melhores condições de vida e empregabilidade, obrigaram a expansão da 

capital, potenciando a “invasão” do meio urbano para o até então meio rural dos 

arredores da cidade, como quintas periféricas. 

A periferia devido à falta de acomodações cresceu, numa primeira fase, sem regras e 

sem condições, forçando o estado a tomar medidas de emergência. Nascem assim os 

primeiros bairros operários, de baixo custo, para colmatar a falta de alojamento. No 

início do séc. XX com a implementação da República surgem os Bairros de 

realojamento económicos/sociais que se podem dividir em três fases distintas e, das 

quais se destacam alguns exemplos: Na primeira, de 1918 a meados de 1930, salienta-se 

o Bairro Arco do Cego; na segunda, durante o Estado Novo, realça-se a construção do 

Bairro do Restelo; na terceira, no pós guerra, distingue-se o Bairro de Alvalade. 

O Bairro Padre Cruz é, igualmente, um bairro de carácter social e de realojamento. 

Localiza-se na coroa periférica da cidade de Lisboa, mais propriamente entre a Pontinha 

e o Lumiar. A sua construção e realojamento, resultante de diferentes épocas, 

provocaram um conflito formal na estrutura do bairro, nomeadamente entre o Bairro de 

Alvenaria construído na década de 60, e o Bairro de iniciativa da EPUL da década de 

90. O conflito gerou uma segregação social e consequentemente uma desintegração da 

malha urbana da cidade e alienação/exclusão da comunidade local para com a cidade. 

Essa desintegração deveu-se também ao isolamento do bairro na cidade, proveniente 

dos escassos acessos de transportes, bem como, da imposição de barreiras físicas que o 

circunscrevem. 

Na procura de entender e solucionar questões e problemas presentes no bairro 

analisaram-se alguns exemplos de intervenções, que tiveram como objectivo a inclusão, 

tanto formal como social, de comunidades marginalizadas pela sociedade na qual se 

inserem. Foi elaborada uma abordagem a exemplos não só internacionais como, 

também, nacionais. Alguns dos casos analisados demonstraram que, muitas vezes, 

problemas de exclusão social numa sociedade derivam de carências de infra-estruturas, 

que suportem ligações dos bairros em questão às respectivas cidades. Nesse sentido, foi 
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necessária uma intervenção no Bairro Padre Cruz de “raiz”, ou seja, uma intervenção 

urbana. 

A proposta urbana procurou resolver as maiores carências do bairro. Foram abordadas e 

desenvolvidas questões como as acessibilidades, transportes, conexões, redes viárias, 

espaços verdes, espaços públicos, equipamentos de apoio e suporte a comunidade local, 

e nova habitação como método de promoção do bairro. 

Ainda derivado dos casos de estudos, entendeu-se que uma maneira possível e viável de 

integrar comunidades marginalizadas em sociedades é através da cultura e artes de 

representar, seja a música, a dança ou o teatro. Assim pretende-se com este trabalho 

criar um equipamento, uma escola de Artes Cénicas no Bairro Padre Cruz. Uma escola 

que sirva de veículo de integração da comunidade residente na cidade; uma escola que 

ofereça não só oportunidades aos residentes do bairro mas também a toda a cidade; uma 

escola que transforme a imagem do bairro; uma escola que requalifique o espaço 

público; uma escola que permita e dê aos moradores do bairro oportunidades e meios de 

expressão e comunicação. Ou seja, um espaço vivo capaz de dinamizar o bairro. 

Em conformidade com o referido propõe-se assim, dividir e desenvolver este trabalho 

em duas grandes partes: uma teórica e uma prática. A parte teórica subdivide-se em três 

capítulos: Construir com o lugar, Da cidade de Lisboa ao Bairro Padre Cruz e Construir 

no Conflito. A segunda parte prevê o desenvolvimento de uma requalificação e 

integração do Bairro Padre Cruz através de uma proposta de intervenção – plano 

urbano, seguido de um projecto para uma escola de Artes Cénicas. 

Assim, o primeiro capítulo, corresponde a uma breve contextualização da cidade e seus 

bairros de carácter social, de forma a introduzir as transformações do espaço e estrutura 

urbana da cidade de Lisboa. O segundo capítulo caracteriza-se por uma análise do 

Bairro Padre Cruz através da dualidade formal entre o Bairro de Alvenaria e o Bairro 

Novo da EPUL; que por sua vez provoca, uma segregação social interna, enfatizada 

pela existência de um eixo público comum. A existência de barreiras físicas e a carência 

de acessibilidades e transportes origina uma alienação/exclusão da comunidade local 

para com a cidade. No terceiro capítulo, desenvolvem-se casos de estudo internacionais 

e nacionais que visam resolver problemas sociais em diferentes bairros como as favelas 

do Rio de Janeiro, mais propriamente a Favela do Vidigal e a Favela do Salgueiro. Um 

outro caso analisado foi a escola Inner-City Arts, na cidade de Los Angeles. Em 
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Portugal refere-se o estúdio de música do Bairro do Alto da Cova da Moura na 

Amadora e o Projecto Orquestra Geração, pioneiro em integração e inclusão social 

igualmente na Amadora. 

Numa componente mais prática, o quarto capítulo corresponde ao plano urbano; 

apresenta-se linhas gerais e o programa da intervenção, com o espaço/edificado público, 

edificado privado, novas acessibilidades e transportes. O quinto e último capítulo 

corresponde à proposta da escola de Artes Cénicas a ser implementada no Bairro Padre 

Cruz, com justificação do local escolhido e, apresentação das características do próprio 

projecto, como a identidade do bairro. Expõe-se o programa geral público e privado e 

ainda, todos os conceitos adjacentes a decisões tomadas, tais como: O intercalar do 

espaço público no espaço privado; as actividades propícias a desenvolverem-se nos 

espaços de praças e ruas propostas; o efeito de bordo próximo das fachadas que liberta o 

centro das praças; a hierarquização de domínios; os equipamentos/mobiliário exterior 

principais e secundários; e as relações exteriores/interiores. 
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2 Construir com o Lugar  

    O inicio dos Bairros Sociais 

 

 

O problema do realojamento é, antes de mais, um problema social e não um problema 

de edifícios, tudo isto porque as pessoas não são coisas que se ponham em gavetas
1
. 

                             Isabel Guerra 

 

 

Em meados do séc. XIX devido ao êxodo da população do campo para as cidades e à falta 

de estruturas urbanas para o seu acolhimento, surgiu em determinadas zonas das grandes 

cidades, um verdadeiro caos na acomodação de pessoas. Maria Júlia Ferreira descreve, 

como zonas periféricas das cidades, como quintas nos arredores, “...foram transformadas em 

alojamentos colectivos de elevada densidade e generalizou-se o subaluguer a várias famílias 

e o aproveitamento dos terrenos livres e desvalorizados, geralmente nas traseiras dos 

edifícios, para a construção de alojamento de recurso, de baixa qualidade”
2
 

 

2.1 Periferia – crescimento suburbano 

A periferia da uma cidade caracteriza-se pelo aparecimento de novos aglomerados urbanos 

que se apoderam dos espaços circundantes à cidade, “invasão” dos espaços rurais. “As 

próprias denominações de franja, coroa ou tentáculo levam-nos a entender a realidade 

periférica através dessa dualidade, nem sempre simples ou explícita, entre cidade e campo. 

Remetem-nos para um cruzamento de ambos, seja por imbricação e sobreposição, resultante 

das modernas dinâmicas de urbanização onde o transbordar da cidade culmina não só na 

invasão dos campos envolventes, mas também num transbordar para o campo de técnicas, 

processos e instrumentos que anteriormente estariam confinados ao meio urbano”
3
. 

 

                                                           
1
 GUERRA, Isabel, “As Pessoas não são Coisas que se Ponham nas Gavetas”, Revista sociedade e Território, 

nº 20, Abril de 1994, Coordenação de António Fonseca Ferreira, Isabel Guerra, Maria João Freitas, p.11 
2
 FERREIRA, Maria Júlia, “O Bairro Social do Arco do Cego – uma aldeia dentro da cidade de Lisboa”, 

Análise Social vol. XXIX, (127), 1994 (3ª), 697-709, p. 697 
3
 CAVACO, Cristina, “TRANSMODERNIDADE E EXPERIÊNCIA DO ESPAÇO – periferia e periferias na 

problemática da Sociedade Contemporânea”, Tese de Mestrado, Julho de 2001, Faculdade de Arquitectura de 

Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, p. 78 
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A periferia da cidade, não sendo de todo uma área homogénea, apresenta uma série de 

segregações urbanas e sociais muito diversificadas. Afinal o que hoje é periferia amanha não 

o será; porque como se tem vindo a observar a cidade é composta por inúmeras “células 

vivas”, umas em ascensão, outras em declínio. Segundo a autora Ana Cardoso, a partir dos 

anos 40, a variação do crescimento demográfico da cidade de Lisboa e dos seus concelhos 

envolventes invertem-se
4
. Verifica-se a tendência de um crescimento da cidade para “fora de 

portas”, um processo anteriormente manifestado e consolidado pelo crescimento das 

freguesias da “periferia interna
5
. Salienta-se uma vez mais, as consequências do alastramento 

e intensificação da cidade; da substituição funcional do centro histórico (locais antes 

destinados a habitação dão lugar à implantação de actividades terciárias); descentralização da 

actividade industrial para a periferia. Assim, a periferia cresceu não só à custa de população 

oriunda de outras zonas do país como também se desenvolveu devido a um processo de 

“expulsão” da população do interior da própria cidade de Lisboa (imagem 1). 

 

 

Imagem1 – Evolução da taxa média anual de crescimento – Lisboa e concelhos envolventes (1900-1981) 

Fonte: INE, Recenseamento geral da população (1930 (dados retrospectivos), 1940, 1950, 1960, 1970 e 1981)  

                                                           
4
 Entende-se por concelhos envolventes da cidade de Lisboa os concelhos da Amadora, Loures, Cascais, 

Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal. Todos estes 

concelhos juntamente com o concelho de Lisboa constituem a “aglomeração de Lisboa”. 
5
 CARDOSO, Ana (1993), " A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa", Câmara 

Municipal de Lisboa, p. 25 
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O crescimento da periferia resultou em quatro tipos de apropriação do espaço com 

características diferentes: Os Novos Bairros; os Guetos; as Zonas Industriais e os Bairros 

Sociais ou de Realojamento. 

 

 Novos Bairros – Fruto do mercado imobiliário foram habitados por pessoas que 

procuravam, habitações acessíveis e com maior conforto, que as antigas casas no 

centro da cidade não ofereciam. Como exemplo encontramos o Bairro de Telheiras ou 

Benfica (periferia interna de Lisboa). Foram bairros projectados com o intuito de 

proporcionar melhores oportunidades e qualidades de vida, onde o acesso ao centro 

da cidade é facilitado com vias directas. 

 

 Guetos ou Bairros de génese ilegal - Como por exemplo, o Bairro da Liberdade em 

Campolide ou a Quinta da Curraleira em S. João. Segundo Castells, Guetos são 

bairros, onde as novas populações de imigrantes e as famílias mais pobres se 

instalam, experienciando o sentimento de exclusão para com a cidade”
6
. Estes bairros 

alastraram-se pela cidade, nomeadamente até a periferia. “Ao nível espacial, tanto 

estes bairros como as próprias “vilas” resultam numa segregação das populações 

operárias mais carenciadas, em geral, para as zonas periféricas, ainda que interiores à 

cidade de Lisboa”
7
. (imagem 2)  

 

         

 

                                                           
6 CASTELLS, Manuel, “European Cities, the Informational Society and the global Economy”, Journal of 

Economic and Social Geography, 1993; “The City Reader”,4ª Edição 2007, Editado por Richard T. LeGates e 

Frederic Staut, p. 484. 
7
 CARDOSO, Ana (1993), " A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa", Câmara 

Municipal de Lisboa, p. 51. 

 

Imagem 2 – “Barracas” na cidade de Lisboa e na periferia (1986) 

Fonte: DPS, PURB 87 
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 Actividades industriais - Encontram-se focos de produção industrial (tradicional e 

tecnológica) na periferia. Apesar do deslocamento da actividade industrial 

proporcionar uma certa independência deste, continua a ser necessária uma certa 

proximidade com os grandes centros de comunicação. A indústria passou a 

desenvolver-se fora dos limites citadinos, polarizando o emprego terciário em Lisboa. 

 

 Bairros sociais/realojamento - São bairros caracterizados por habitações subsidiadas 

pelo estado, e por abrigar pessoas oriundas de outros bairros da cidade e imigrantes 

maioritariamente portugueses “retornados” das ex-colónias (Cabo-Verde, Guiné e 

Índia), assim como comunidades ciganas. Um exemplo deste tipo de bairro, e que 

será posteriormente o objecto em estudo, é o Bairro Padre Cruz, situado na coroa 

Norte da periferia de Lisboa, mais propriamente circundado por Carnide, Pontinha, 

Lumiar e Telheiras. 

 

 

2.2 O Bairro de Habitação Social 

Em Portugal no inicio do séc. XX, com a implementação da República, a habitação social 

caracterizou-se pela disponibilidade, por parte do estado, em construir habitações em regime 

de aluguer/arrendamento a preços baixos, para pessoas sem recursos e à qual se deu, mais 

tarde, o nome de renda social. Assim, a habitação social teve a sua origem nos pequenos 

fogos destinados à classe operária com poucos recursos
8
. António Baptista Coelho, no seu 

artigo Sobre a primeira fase da habitação de interesse social, entre 1919 e 1972, analisa, em 

termos globais, os principais problemas e vantagens da promoção deste tipo de habitação 

que designa como, “habitação social”, “habitação económica”, “habitação acessível”, 

“habitação oficialmente apoiada/protegida”
9
.  

Estas iniciativas desenvolveram-se essencialmente no Porto e em Lisboa que, com o apoio 

das Câmaras Municipais, deram origem aos primeiros bairros populares. Estes Bairros eram 

essencialmente compostos por “pequenos edifícios multifamiliares e unifamiliares bem 

                                                           
8
 O conceito de Bairro Social é o conjunto urbano onde os edifícios são todos feitos segundo um projecto 

único, que surgiu por volta da revolução industrial devido à necessidade de albergar os operários das fábricas. 

Porém, mesmo antes desta realidade, já as habitações eram erguidas com uma certa ordem, formando pequenos 

aglomerados urbanos como por exemplo os bairros históricos de Alfama e do Bairro Alto. 
9
 COELHO, António Baptista “Sobre a primeira fase da habitação de interesse social, entre 1919 e 1972”, 

artigos e ensaios, p.1 
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integrados em bandas contínuas ou geminados, formando ruas e pracetas, que por sua vez, 

se conjugavam com equipamentos colectivos. Criaram-se pequenos troços das cidades, 

desenvolvidos na continuidade de zonas de expansão urbana, e definiram-se, claramente, 

espaços urbanos e residenciais densificados, mas de baixa altura.../”
10

. Todos estes bairros 

têm como afinidade, à época em que foram construídos, a sua localização em zonas 

periféricas das cidades. No entanto, actualmente, muitos deles encontram-se dentro da 

cidade fazendo parte integrante da malha central urbana. Surgiram, assim, muitos e 

diversificados bairros socais, dos quais se salientam alguns exemplos, característicos das 

várias fases de construção, tais como: da primeira fase, o Bairro do Arco do Cego e o Bairro 

da Ajuda Boa-Hora; da segunda fase, o Bairro do Alvito, o Bairro da Encarnação, o Bairro 

da MadreDeus, e o Bairro do Restelo; e por último os correspondentes à terceira fase, o 

Bairro de Alvalade, o Bairro dos Olivais e o Bairro Padre Cruz.  

Posto isto, numa análise mais detalhada, serão apenas focados um bairro de cada fase - o 

Bairro Social do Arco do Cego; o Bairro Social do Restelo; e o Bairro Social de Alvalade. 

(ver mapa 1 pág. 13) 

 

 Bairro do Arco do Cego 

Com início em 1919 o projecto é de Edmundo Tavares e Frederico Machado. Encontra-

se situado bem no centro de Lisboa, a nascente das Avenidas Novas, entre a Praça de 

Londres e o Campo Pequeno (imagem 3). É considerado como sendo o primeiro bairro 

social de Lisboa, com uma escala verdadeiramente urbana. Tinha previsto 72 de casas, 

correspondendo a 524 fogos. Foi o bairro que mais tempo demorou a ser construído, 

talvez por ser o primeiro, talvez por dificuldades técnicas e financeiras. Foi terminado 

apenas no ano de 1935, já em pleno Estado Novo. Este Bairro integra uma grande 

diversidade de tipologias de características urbanas tais como: espaços públicos, espaços 

para equipamentos, jardins, ruas residenciais etc. As moradias têm dois pisos, geminadas 

ou em banda e os prédios têm três (imagem 4). Em 1940 segundo relatórios da época 

viviam lá 2191 pessoas. Tinha duas escolas primárias e um Liceu, o D. Filipa, um 

arquivo e uma esquadra de polícia. “Das oficinas e ateliers de artistas existentes, nunca 

mais se ouviu falar, e, quanto ao comércio, a 28 – 12- 1938, eram referidas três 

                                                           
10

 COELHO, António Baptista “Sobre a primeira fase da habitação de interesse social, entre 1919 e 1972”, 

artigos e ensaios, p.5 
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mercearias, uma leitaria, uma casa de chá e café, um talho e uma papelaria (fichas do 

IGAPHE)
11

.  

Os primeiros tempos de vida no bairro não foram pacíficos. Existiam algumas obras sem 

licenças e outras com defeitos significativos, a necessitarem de melhorias. Com o passar 

do tempo todos os problemas foram sendo resolvidos e, nos anos 50, consoante iam 

sendo pagas as prestações, a propriedade do bairro passava a ser privada deixando, por 

isso, de fazer sentido falar-se em bairro social. Situado numa zona da cidade em 

expansão, rapidamente, ficou envolvido na malha urbana central, nomeadamente pela 

construção do Ministério do Trabalho nos anos 60 e de prédios de cerces elevada.  

 

      

Imagem 3-  Bairro do Arco Cego, Vista Aérea                Imagem 4 - Bairro Arco do Cego – Moradia em banda 

Fonte: do-futuro.blogspot.com                                         Fonte: blogspot.com                      

 

 

 Bairro do Restelo 

 

Em Lisboa o Bairro do Restelo projectado por Faria da Costa em 1940, caracteriza-

se por “bairro Jardim” constituído por pequenos edifícios unifamiliares de habitação 

de interesse social e por grandes moradias de luxo. Este bairro de custos controlados 

destinava-se a casais jovens da classe média, com perspectivas de um futuro 

promissor que lhes permitiria o pagamento da casa e, com isso, a sua aquisição. 

Apesar de construído com um projecto arquitectónico estes fogos eram preservados e 

                                                           
11

 FERREIRA, Maria Júlia, “O Bairro Social do Arco do Cego – uma aldeia dentro da cidade de Lisboa”, 

Análise Social vol. XXIX, (127), 1994 (3ª), 697-709, p. 705 
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melhorados pelos próprios moradores que estimavam as suas futuras propriedades. 

Este regime de bairro social funcionava através de contratos subsidiados, consoante a 

situação económica do agregado familiar. Destaca-se como característica deste 

bairro em termos de dimensão, integração urbana e de equipamento, o centro 

comercial do Restelo construído em 1952 e projectado por Chorão Ramalho “…/com 

uma linguagem de arquitectura moderna, mas muito integrada no local e servindo 

um interessante programa misto de habitação e comercio, que privilegia as galerias 

de circulação pedonal”
12

 (imagem 5 e 6). 

 

            

 Imagem 5 -  Barro do Restelo, vista aérea                      Imagem 6 -  Bairro do Restelo fachada de moradia 

         Fonte: cm-lisboa.pt                                                         Fonte: casa.mitula.pt 

 

 

 

 Bairro de Alvalade 

 

O inovador bairro de Alvalade desenhado por Faria da Costa nos anos 40, foi 

realizado para 31.000 habitantes em fogos de renda económica com alugueres muito 

acessíveis. Situado junto às avenidas novas, Alvalade foi o primeiro exemplo da 

durabilidade e vitalidade urbana tão discutida nos dias de hoje e conhecido como o 

“mistério” de Alvalade. Nas suas ruas “células sociais” fez-se arquitectura urbana de 

pormenor, integrando-se pequenos edifícios multifamiliares com a ainda forte 

ligação e utilização do espaço exterior privado. Segundo António Baptista Coelho 

este facto deve-se a vários factores entre eles “A “fácil” integração e concentração  

                                                           
12

 COELHO, António Baptista “Sobre a primeira fase da habitação de interesse social, entre 1919 e 1972”, 

artigos e ensaios, p.10 
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dos grandes e pequenos equipamentos ao longo das ruas, praticamente sem se 

provocarem quebras na crucial continuidade urbana”
13

. A boa vizinhança provocada 

por equipamentos de proximidade, como pracetas, escolas, quintais e jardins e ainda, 

os espaços colectivos partilhados por todos levam a que a convivência se faça tão 

naturalmente como se de uma família se tratasse. 

Um estudo publicado no Boletim Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística da 

CML em 1999
14

, refere que no projecto inicial as soluções propostas agrupavam-se 

em três séries de três tipos cada, correspondendo a diferentes tipos de níveis sociais 

da população a alojar e os vários tipos de agregados familiares (imagem 7). Os 

edifícios com três e quatro pisos sem elevador, enquadram-se na tipologia de bloco e 

organizam-se em quarteirões abertos com caminhos arborizados para peões (imagem 

8). Em termos construtivos pertencem à época de transição para o betão armado.  

Alvalade também tem como novidade, pouco encontrada em outros bairros, a 

integração sem quebras de cruzamentos, praças e avenidas proporcionando com isso 

desenvoltura e agilidade do próprio bairro.  

 

          

   Imagem 7 -  Bairro de Alvalade – desenho da CML                           Imagem 8 - Bairro de Alvalade 

   Fonte: jornalpraceta.no sapo.ptcaixas.htm                                         Fonte:  jf-alvalade.pt 

 

 

 

                                                           
13

 IIdem p. 11,12 
14

 ALEGRE, Alexandra N., APPLETON, João, HEITOR, Teresa V., “A Reabilitação das Casa de Rendas 

Económicas das Células I e II do Bairro de Alvalade”, Estudo publicado em Lisboa. Urbanismo – Boletim 

Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística da CML, número de Março/Abril de 1999. (Bairro de 

Alvalade jornalpraceta.no sapo.ptcaixas.htm) 



A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 12 

 

 

 

Numa analise conclusiva, averiguado o desenvolvimento dos bairros de habitação em Lisboa 

é possível entender como estes tenderam a localizar-se na periferia/orla da cidade, desde o 

inicio, provocando um aceleramento no seu crescimento em direcção aos limites geográficos 

da metrópole de Lisboa. Exemplo disso foi o Bairro de Alvalade que se localizou nas 

proximidades do Bairro social do Arco do Cego, consequência da consolidificação deste na 

malha e estrutura urbana da cidade de Lisboa. Outro exemplo é o do Bairro do Restelo 

perante a integração do Bairro da Ajuda Boa-Hora na malha da cidade. 

 

Derivados de uma iniciativa do estado, os bairros de habitação social eram destinados a 

classes de baixos recursos e classes média baixa. Com o crescimento e desenvolvimento da 

cidade de Lisboa, os bairros foram-se gradualmente integrando na malha e estrutura urbana, 

adquirindo uma certa centralidade nesta. Como tal, deu-se uma inflação nas habitações e 

uma crescente procura por este tipo de habitação, não só pela sua localização mas também 

pelo modo de vida que estes proporcionam através das suas habitações geminadas e seus 

locais aprazíveis.  

 

Nas proximidades do limite Norte (delimitada pela estrada da circunvalação) da cidade de 

Lisboa, nomeadamente nas freguesias de Benfica, Lumiar, Carnide e Alta de Lisboa, 

desenvolveram-se complexos habitacionais derivados de extensas e antigas quintas. Este 

novo tipo de habitação, no entanto, não se enquadra no tipo de habitação social promovida 

pelo estado, do inicio do século, mas sim num tipo de habitação de luxo, destinada á classe 

média e média-alta, com excepção de alguns bairros de habitação social ou de realojamento, 

como por exemplo, o Bairro Padre Cruz, cujo o inicio de construção deu-se em 1960 e no 

qual recai o estudo desenvolvido nos capítulos seguintes. 

 

 

 A cidade é um somatório de elementos que vão surgindo em épocas distintas e que vivem 

da dialéctica entre os componentes construídos em vários momentos e, do processo que está 

em marcha, onde estes bairros são parte integrante
15

. 

                                            Sérgio Marques 

                                                           
15

 Marques, Sérgio, http://mainly-economics.com/artigos/a86/bairros-sociais.htm, 15 de Setembro de 2011 

http://mainly-economics.com/artigos/a86/bairros-sociais.htm
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Mapa 1 – Mapa da Cidade de Lisboa com a localização de Bairros Sociais mais significativos 

 

 

 

Legenda: 

  

1- Bairro do Arco do Cego 

2- Bairro da Ajuda Boa-Hora 

3- Bairro do Alvito 

4- Bairro da Encarnação 

5- Bairro da MadreDeus 

6- Bairro do Restelo 

7- Bairro de Alvalade 

8- Bairro dos Olivais 

9- Bairro Padre Cruz 

10- Periferia externa de Lisboa 
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3  Da Cidade de Lisboa ao Bairro Padre Cruz 

 

 

 

3.1 O Bairro Padre Cruz 

 

O Bairro Padre Cruz, construído na antiga quinta da Penteeira, localiza-se na coroa Norte 

de Lisboa. É delimitado a Norte pela estrada da circunvalação ou Estrada Militar, e 

circundado pelas freguesias da Pontinha, Lumiar (mapa 2), Telheiras e Carnide na qual é 

integrado nesta última. A zona é referida desde o século XII como ampla zona rural de 

extensas quintas. Com o desenvolvimento de povoamentos, as quintas foram cedendo 

terrenos para edificações diversas, sobretudo nos finais do século XIX
16

. 

 

 

 

 

Mapa 2- Pormenor de planta de Lisboa com  localização do Bairro Padre Cruz 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

 

                                                           

16
 GEBALIS, Breve História do Bairro Padre Cruz, Origem dos Habitantes, 

http://www.gebalis.pt/site/html/padre_cruz.html 

http://www.gebalis.pt/site/html/padre_cruz.html
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O Bairro surgiu de uma iniciativa criada pela Câmara de Lisboa, entre 1959 e 1962, 

destinado ao realojamento de população prejudicada por obras de remodelação 

urbanística, proveniente de diversos locais da cidade, com ênfase para um número 

significativo de moradores da Quinta da Calçada, desalojados de um núcleo habitacional 

para dar inicio à construção da Cidade Universitária. 

 

A construção do bairro iniciou-se em 1960 tendo sido desenvolvida por fases. A primeira 

fase denominou-se por Zona Lusalite
17

, com a construção de 200 fogos. (imagem 9a, 9b, 

9c, 9d, 9e). 

 

 A segunda fase foi concluída em 1962 e ficou conhecida como Bairro de Alvenaria. Era 

composta por 917 fogos, semelhantes aos de fibrocimento, com excepção dos dois pisos 

e pequeno logradouro. Ainda incluída na segunda fase construíram-se uma série de 

equipamentos públicos como: o mercado, a igreja, o salão de festas e as escolas (primária 

e creche).  

 

Em 1975 foi necessária a construção de mais 200 fogos de forma a responder ao 

crescimento do bairro. Estes novos fogos, no entanto apresentam uma série de 

características diferentes das anteriormente referidas. A construção desenvolve-se em 

altura - 4 pisos por edifício, com distribuição de fogos em galeria. 

 

Nos anos 90, sob o Plano de Intervenção a Médio Prazo (PIMP), a Zona Lusalite foi 

demolida e os seus residentes realojados nos novos edifícios do bairro (iniciativa 

desenvolvida pela EPUL). Em simultâneo realojaram-se também pessoas de outras zonas 

da cidade como o Bairro da Liberdade, Casal do Sola, Quinta José Pinto, Azinhaga dos 

Barros, Quinta da Macaca e Quinta dos Milagres, entre outras. Foram ainda construídos 

10 novos edifícios, localizados nas ruas Rio Sado e Guadiana.
18

 Foram construídos cerca 

de 1000 fogos.
19

(imagem 10, 11, 12, 13) 

 

                                                           

17
  Zona Lusolite é um conjunto de pré-fabricados de fibrocimento 

18
 Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Carnide, Requalificação do Bairro Padre Cruz, Abril de 

2008, nº 47, ano V,http://www.jf-

carnide.s4.projects.com.pt/xms/files/Publicacoes/Publicacoes/abril_06.pdf 
19

 GEBALIS, Breve História do Bairro Padre Cruz, Origem dos Habitantes, 

http://www.gebalis.pt/site/html/padre_cruz.html 

http://www.jf-carnide.s4.projects.com.pt/xms/files/Publicacoes/Publicacoes/abril_06.pdf
http://www.jf-carnide.s4.projects.com.pt/xms/files/Publicacoes/Publicacoes/abril_06.pdf
http://www.gebalis.pt/site/html/padre_cruz.html
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Imagem 9a                                                                   Imagem 9b 

                       

 

    

Imagem 9c                                                                  Imagem 9d  

                                                                     

 

 

Imagem 9e - Evolução Histórica do Bairro Padre Cruz 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 
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Imagem 10 -  Pré-fabricados de fibrocimento, Rua Rio Sever, 1962 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

Imagem 11 -  Bairro de Alvenaria, primeiras construções dos anos 60 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

 

Imagem 12 -  Bairro de Alvenaria, Rua Rio Tejo, construções de 2 pisos anos 60 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

 

Imagem 13 - “Bairro Novo”, construções de 1990 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 
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3.2 Dualidade Formal 

 

A construção do bairro por fases, épocas e estruturas formais distintas gerou e criou uma 

dualidade formal e social fortemente visível. A segregação do bairro em duas zonas 

particulares é perceptível: Assim comparando o Bairro de Alvenaria com o Bairro Novo 

da EPUL sobressaem as diferenças do que pode ser um bairro que estimula o convívio 

daquele que impõe a solidão. 

 

 O Bairro de Alvenaria - construído nos anos 60 é caracterizado por vivendas em 

duplex com pequenos pátios dianteiros e ruas de acesso pedonal, que propiciam a 

boa vizinhança. Jan Gehl refere que “mesmo que tenham menos habitantes, estes 

desfrutam de muito mais actividade ao redor das casas, pois o período de tempo 

que cada habitante passa no exterior é geralmente muito maior…/…zonas de 

estada no exterior significam zonas residenciais animadas.”
20

 (imagem 14). 

Como afirma este autor, um espaço com características como o Bairro de 

Alvenaria, é um espaço que reúne condições agradáveis a uma maior 

permanência no exterior, que convida a um desenvolvimento de actividades 

opcionais e sociais. Um espaço público que proporcione “vida entre edifícios” é 

fundamental para o desenvolvimento de actividades lúdicas exteriores, uma 

aproximação e participação das pessoas na vida de um bairro ou mesmo da 

cidade. 

 

 O Bairro novo da EPUL, nos anos 90, - conjunto habitacional de edifícios altos 

compostos por inúmeros pisos cada um – é um exemplo de um complexo 

residencial vazio e sem vida de pouca actividade exterior, como compreende 

Gehl, “são conjuntos residenciais em altura, onde vive uma grande quantidade de 

pessoas, onde os residentes vêm e vão em grandes quantidades mas as 

oportunidades de passar tempo no exterior são escassas. Na realidade não existem 

sítios para estar nem nada para fazer”
21

 (imagem 15).  

 

                                                           

20
 GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.89 
21

 GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.89 
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O Bairro da EPUL propicia espaços exteriores nomeadamente grandes praças, 

que pelas suas escalas e dimensões tendem a ser praças desertas de actividades 

exteriores. “ Os jovens preferem permanecer em casa a ver televisão pois no 

exterior sentem-se entediados. Os residentes de maior idade não se entretêm 

especialmente sentados em bancos pois não existe quase nada para se ver. 

Quando a actividade exterior é pouca, nem mesmo o acto de espreitar pela janela 

resulta como algo interessante, não há muito para se ver”
22

. Um bairro com estas 

características apenas oferece actividades do tipo necessárias – actividades 

obrigatórias do quotidiano, como deslocações. 

 

Numa situação deste tipo, a vida quotidiana dos residentes e a sua reflexão nas ruas e nas 

actividades exteriores tende a decair, pois a frequência e o numero de habitantes nas ruas 

detioriza-se, “ A desintegração dos espaços públicos vivos e a gradual transformação das 

ruas em zonas sem interesse algum para nada é um factor importante que contribui para 

o vandalismo e delinquência na cidade”
23

. É importante ter em atenção que a “má 

concepção dos espaços urbanos propicia ao desenvolvimento da delinquência, da 

insegurança e outras perturbações sociais”
24

. 

 

 

 

   

                                                           

22
 GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.85 
23

GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.85 
24 COELHO, António Baptista, “ Espaços púbicos vivos e caracterizados. Qualidades do espaço público e 

da imagem urbana”, Cadernos Edifícios, nº 4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, 

edição Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, 

p.230 
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Imagem 14a, 14b – Blocos de Habitação dos anos 60 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

   
Imagem 15a, 15b – Blocos de Habitação dos anos 90 

Fonte: trabalho de grupo da turma do 5º C 2010 FAUTL 

 

3.3 Segregação social 

 

Uma particularidade presente no Bairro Padre Cruz derivada da dualidade formal é a 

dualidade social que leva a uma segregação social. De um lado uma população idosa 

realojada no bairro de Alvenaria, fruto das primeiras fases de intervenção e de outro, 

várias comunidades de culturas e etnias distintas, realojadas posteriormente nos edifícios 

altos do projecto da EPUL, consequente das fases finais das intervenções no bairro. 

Nesse sentido é notório um certo conflito da comunidade residente no bairro, 

nomeadamente entre os moradores do Bairro de Alvenaria e os moradores do Bairro da 

EPUL. Esse “conflito é gerado por distintos valores culturais, formas de uso e 

apropriação do espaço, visões de ordem social e do que é um comportamento apropriado, 
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com o próprio desenho do espaço e os diferentes significados simbólicos e afectivos que 

se encontram no processo de construção social do espaço”
25

. 

 

Para enfatizar a segregação social presente no bairro, é perceptível a “divisão” dos dois 

pólos habitacionais (Bairro de Alvenaria e Bairro EPUL) através de um eixo público que 

separa e simultaneamente oferece ao bairro equipamentos e espaços de carácter públicos. 

(imagem 16).  

 

 

      Imagem 16 -  Vista aérea do Bairro Padre Cruz com marcação do eixo publico comum  

 

3.4 Eixo público comum 

 

No passado, o espaço público foi responsável pela conexão das partes distintas – pela 

história, arquitectura, tipologias - que compunham a cidade. Á “cidade emergente” faltou 

uma malha de ensanche pois, como explica o autor Nuno Portas “ as formas têm limites 

de “elasticidade” para além dos quais a percepção da identidade do conjunto já não 

resiste à nova situação entretanto criada: daí falar-se hoje da fragmentação, fracturas, 

arquipélagos, nebulosas, anomias, quando a “arruação” do território (estradas, estações, 

canais, aeroportos…) já não é suficiente para dar continuidade…” 
26

. Assim, este pólo de 

carácter público cuja finalidade consistia em agregar a comunidade residente dos dois 

conjuntos habitacionais não alcançou o impacto, e a intenção não passou de um desejo. 

O espaço foi concebido sem uma análise prévia entre pessoas e espaço, de 

                                                           

25 MENEZES, Marluci “ Espaço público urbano e práticas socioculturais de uso, sua apropriação e 

representação”, Cadernos Edifícios, nº 4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, edição 

Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, p.142 
26 PORTAS, Nuno, “Espaço público e cidade emergente – Os novos desafios”, Arquitecto da Faculdade 

de Arquitectura da Universidade do Porto, revista Espaço Público Território e Sociedade, p.16-18 
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“…“microgeografias quotidianas”, que permitisse identificar continuidades e 

descontinuidades sócio-espaciais; compreender e situar os comportamentos e práticas 

sociais em termos culturais; vivências e significados no decurso do dia-a-dia e nos 

momentos que se caracterizam pelo movimento circular muitas vezes relacionados com 

vivências efémeras e significados mais constantes (rituais, festas e comemorações) ”
27

.  

 

 

 

O autor Jan Gehl enumera três tipos de actividades exteriores que se desenrolam no 

espaço público de uma cidade: as actividades necessárias – actividades mais ou menos 

obrigatórias como deslocações; as actividades opcionais – o indivíduo é que decide se 

deseja ou não participar, condicionadas pelo tempo e lugar; e as actividades sociais – que 

são todas as actividades que dependem da presença de outros indivíduos nos espaços 

públicos. Actualmente, o espaço público entre os dois conjuntos habitacionais que 

compõem o Bairro não responde às necessidades dos seus moradores, o mercado tornou-

se de pouco uso, o que o levou a uma degradação gradual e o espaço público acabou por 

responder a “actividades necessárias”
28

. Apenas permanece “vivo”, no eixo público o 

Centro Cultural Natália Correia que no entanto pouco usufrui do seu espaço exterior, não 

tirando proveito deste e consequentemente pouco convidativo à sua utilização.  

 

A falta de actividades entre os edifícios e os seus respectivos espaços públicos leva a 

uma carência de contacto entre as pessoas, seja este contacto passivo - o de 

simplesmente olhar e ouvir ou activo; “A vida entre os edifícios oferece a oportunidade 

de estar com os outros de um modo relaxado e cómodo…/…Estar com outras pessoas, 

vê-las, ouvi-las, e receber estímulos, constituem experiências positivas, alternativas a 

estar só”
29

. Assim, a falta de espaços geradores de encontro e contacto entre pessoas é 

notória no Bairro Padre Cruz. O espaço existe mas a qualificação deste não. E nesse 

sentido repensar esse mesmo espaço consoante as actividades que se quer proporcionar e 

                                                           

27
 MENEZES, Marluci “ Espaço público urbano e práticas socioculturais de uso, sua apropriação e 

representação”, Cadernos Edifícios, nº 4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, edição 

Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, p.145 
28

 GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.17 
29

 GEHL, Jan, “La Humanización del ESPACIO URBANO, La vida social entre los edifícios”, 

reimpressão 2009, Editorial Reverté, S.A, Barcelona 2006, p.17 
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as ambiências que se quer transmitir foi um dos objectivos deste estudo, na tentativa de 

combater “os espaços públicos fragmentados, padronizados, excludentes e estruturados 

em termos de oferta e bens que a cidade moderna tendeu a criar”
30

 (imagem 17). 

 
Imagem 17 -  Vista aérea do Bairro Padre Cruz com marcação dos Bairros EPUL, 

de Bairro de Alvenaria e zonas de equipamentos públicos 

 

 

3.5 Barreiras Físicas – geradoras de barreiras sociais 

 

Para além das problemáticas anteriormente referidas, existem também alguns elementos 

a ter conta quando se aborda a questão da exclusão numa cidade, como refere Ali 

Madanipour, que para além de barreiras “sociais” (barreiras colocadas pela nova 

sociedade moderna) existem também barreiras físicas que aumentam o distanciamento 

das zonas periféricas com o resto da cidade. Falar de barreiras físicas implica abordar a 

questão das acessibilidades e interfaces, que não sendo uma barreira física, a sua 

ausência tem um efeito semelhante, “A falta de interfaces em zonas periféricas 

                                                           

30 MENEZES, Marluci “ Espaço público urbano e práticas socioculturais de uso, sua apropriação e 

representação”, Cadernos Edifícios, nº 4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, edição 

Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, p.138 
 



A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 24 

proporciona o isolamento e alienação das pessoas que dependem destes para se 

relacionarem com a cidade. Logo, a conexão com o centro da cidade é, extremamente, 

dificultada por falta de equipamentos de mobilidade que as cidades podem e devem 

oferecer”
31

.  

 

No caso do Bairro Padre Cruz, esta realidade é bastante presente. Existe apenas um 

autocarro que atravessa o bairro e permite a relação deste com a cidade. O que se reflecte 

na população lá residente, visto que a alienação é quase total para com o resto da cidade. 

Muitos são os moradores que raramente saem para lá das suas fronteiras seguras, ou seja, 

as que conhecem (imagem 18). 

 

 

Imagem 18 -  Vista aérea do Bairro Padre Cruz com marcação das barreiras físicas 

 

3.6 Transportes – Acessibilidades 

A proximidade do Bairro Padre Cruz à coroa Lumiar, Telheiras, Carnide e Pontinha 

poderá ser uma vantagem para a estrutura do bairro. No entanto a realidade actual do 

bairro é diferente. As acessibilidades e ligações para com o resto da cidade são poucas, 

ou quase nulas, o que transforma o bairro numa “ilha” rodeada de terrenos baldios, de 

                                                           

31
 MADANIPOUR, Ali, CARS, Goran, ALLEN, Judith “Social Exclusion and Space”, Processes, 

Experiences, and responses, 1998; “The City Reader”, 4ª Edição 2007, Editado por Richard T. LeGates e 

Frederic Staut, p. 162 
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oportunidade urbanística baixa, “Ao fim e ao cabo, a acessibilidade aos espaços públicos 

representa um valor fundamental de urbanidade, tendo em conta que, se a qualidade das 

sociedades urbanas também é avaliada em função da sua oferta de mobilidade, tanto 

espacial como social, o acesso aos espaços públicos – que, em última análise, constitui 

um indicador fundamental do próprio acesso à cidade”
32

.  

 A rede distribuição viária sendo deficiente impossibilita a existência de um maior 

número de conexões de transportes. A existência de dois autocarros que relacionam o 

bairro à cidade não basta para o tornar parte integrante da malha urbana. São apenas 

utilizadas duas estradas de acesso ao bairro; uma da Pontinha, estrada militar que 

circunda o bairro no seu limite a Norte e outra, que atravessa o bairro no eixo público 

oriunda de Telheiras. Uma melhoria das condições de acessibilidade ao bairro poderá 

fomentar o aumento de segurança por parte da população (reduzindo o isolamento do 

próprio bairro)
33

. O desenvolvimento de uma rede de acessibilidades e imagens é 

importante, como referiu o autor António Baptista Coelho na definição e limitação visual 

do território, vinculando-se os habitantes aos seus locais, espaços e edifícios residenciais, 

identificando-os com o que é” seu”
34

. O acesso ao metropolitano mais próximo do bairro 

situa-se na Pontinha, a uma distância considerável de se percorrer a pé. 

 Fluxo automóvel - Tendo um certo carácter de bairro dormitório (falta de 

equipamentos e serviços de empregabilidade na área) o fluxo automóvel é mais 

intenso nas horas de ponta. O bairro é utilizado muitas vezes como meio de 

escape ao trânsito, para entrar na cidade de Lisboa devido a sua localização 

periférica. 

 Mobilidades - O bairro Padre Cruz é constituído por uma hierarquia viária. 

Possui uma via primária cujo acesso não é directo, a IC 16. As vias secundárias 

são as vias de entrada ou acesso ao bairro, e são: a estrada militar e a estrada que 

contorna o terminal do metro e faz a ligação com a rotunda vermelha de 

                                                           

32
 FERREIRA, Vitor Matias, “Pluralidade e Singularidade do Espaço Público”, Espaços públicos urbanos 

e espaços públicos da cidade, p.108-122 
33

 Trabalho realizado pela Turma 5ºano C “Análise do Bairro Padre Cruz” no âmbito da cadeira de 

Projecto, ano 2010, leccionada pelo Professor Doutor Pedro Rodrigues, p.91 
34

 COELHO, António Baptista, “ Espaços púbicos vivos e caracterizados. Qualidades do espaço público e 

da imagem urbana”, Cadernos Edifícios, nº 4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, 

edição Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, 

p.213-244 
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Telheiras. As vias locais são caracterizadas por percorrerem o interior do bairro e 

de efectuarem a circulação automóvel. São mais frequentes do Bairro da EPUL, 

estando presentes apenas em algumas vias no Bairro de Alvenaria, de forma a 

distribuir por ruas e não por habitações. A distribuição viária às vivendas 

constituintes do Bairro de Alvenaria é efectuada através de ruas pedonais. 

Salienta-se a dificuldade de adaptação da zona do bairro mais antiga – Bairro de 

Alvenaria – às necessidades geradas pela nova estrutura da cidade 

contemporânea, no que toca acesso directo da habitação. Necessidades básicas 

diárias como o simples despacho de resíduos nos contentores são dificultadas 

pela falta de estruturas e de um planeamento detalhado. Por último, encontram-se 

as ruas intransitáveis, mais propriamente Regueiras, fruto de memórias passadas - 

No passado o Bairro Padre Cruz era uma zona rural composto por quintas e 

azinhagas (imagem 19).   

 

 

Imagem 19     Nível 1: Vias Primárias                         

                       Nível 2: Vias Secundárias 

                       Nível 3: Vias Locais,  

                       Nível 4: Vias Pedonais 

                       Nível 5: Vias Intransitáveis (Regueiras) 
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Como conclusão deste capítulo salientam-se os conflitos que este tipo de bairro pode 

gerar se não for bem gerido como, por exemplo, alienação e exclusão sentida por parte 

da comunidade residente perante a cidade. Esses sentimentos são gerados pela carência 

de acessibilidades, como os transportes, a existência de barreiras físicas e de uma 

malha/estrutura incapaze de “cozer” e conectar o bairro à cidade. Ainda foi perceptível a 

falta de coesão social interna entre moradores, derivada de uma dualidade formal e 

temporal e consequentemente conflitos sociais provenientes de culturas, etnias, origens, 

formas de apropriação dos espaços comuns distintos. 

Assim, para combater estes aspectos procuraram-se casos de estudo, que serão 

desenvolvidos no capítulo seguinte, que visaram numa primeira abordagem responder a 

questões como inclusão formal e social de comunidades marginalizadas pela sociedade 

em que se inserem. Simultaneamente, exemplos que demonstram ser possível e viável 

integrar comunidades marginalizadas na sociedade através da cultura e artes de 

representar, sejam elas música teatro e dança. 
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4 Construir no conflito 

 

4.1 Escola de Artes Cénicas 

  

A ideia de desenvolver uma escola de artes cénicas, que abrange os campos do teatro, 

da dança, da música, e simultaneamente workshops na área das artes manuais, foi 

despertada através da observação de situações semelhantes à do bairro Padre Cruz, 

implícitas numa análise documentada, no artigo “ Construção de Identidades, Imagens e 

expectativas dos jovens em contextos de realojamento”
35

. 

O documento analisado é um resumo de um estudo efectuado em bairros de 

realojamento, como o bairro Padre Cruz, incidindo nos jovens e crianças, em risco de 

exclusão social. Teve como principais objectivos conhecer os factores que propiciam o 

desenvolvimento de situações de marginalidade social, e identificar potenciais factores 

favoráveis à inclusão social. A metodologia seguida centrou-se em entrevistas 

“qualitativas” e biográficas com os jovens, tais como: - “…alguns jovens privilegiados, 

pelo papel que detêm no bairro, por exemplo um jovem organizador de uma associação 

desportiva informal, só com crianças do bairro; um jovem que pretendeu criar uma 

associação de jovens para tentar resolver os problemas da violência; duas raparigas que 

organizaram e mantêm uma escola de dança que faz espectáculos; um jovem que 

pertence a um grupo de „Breakdance‟.” (Atelier: Cidades, Campos e Territórios)
36

. 

Ainda como forma de fundamentar a escolha do tema, agora em estudo, referir-se-ão 

outros casos idênticos, como por exemplo, a intervenção nas favelas do Vidigal e do 

Salgueiro, da equipa do arquitecto Jorge Mario Jáuregui, no Rio de Janeiro; o projecto 

Inner-City Arts, do arquitecto Michael Maltzan, em Los Angeles; uma pequena 

intervenção de um estúdio de música no Bairro do Alto da Cova da Moura, no concelho 

da Amadora; e por ultimo, um projecto de inclusão social, „Orquestra geração‟, no  

                                                           
35

  MOURA, Dulce (coord.), GUERRA, Isabel, GOMES, Madalena Paiva, GUERRA, Ana, 

LOURENÇO, Filipa, GERARDO, Filomena, “Construção de identidades, imagens e expectativas dos 

jovens em contexto de realojamento”, Actas dos ateliers do Vº Congresso Português de Sociologia, 

Sociedades contemporâneas: Reflexividade e Acção, Atelier: Cidades, Campos e Territórios, s/d 
36

 in http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR460f8d95b98d3_1.pdf) 
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concelho da Amadora. Em todos estes casos, apesar da sua disparidade formal e 

contextual, encontra-se sempre presente a preocupação com a responsabilidade social, 

isto é, preocupação em integrar comunidades carentes e vulneráveis na sociedade. 

 

4.2 Casos de estudo Internacionais  

 

 Projecto Favela Bairro, Rio de Janeiro, Brasil,   

 Arquitecto Jorge Mario Jáuregui  

A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada por duas situações formais distintas: A 

cidade formal localizada junto à orla costeira, onde existem infra-estruturas e condições 

de vida melhores; e a cidade informal, mais conhecida por Favelas
37

.  

Esta realidade levou ao desenvolvimento de diversos projectos “Favela-Bairro”
38

 na 

procura de resolver o conflito, resultante destas duas situações. Estes projectos visam 

uma interacção e integração entre ambas as partes, de forma a ser possível uma leitura 

única e não uma leitura segmentada da cidade (imagem 20, 21). 

 

 

                                                           
37 As favelas são aglomerados populacionais muitos densos, cujo planeamento é inexistente, sem serviços 

formais e de difícil acesso. Algumas localizam-se em locais privilegiados em relação ao resto da cidade, 

abarcando vistas por poucos adquiridos. Em contra-partida são caracterizadas por habitações pitorescas e 

clandestinas, onde os métodos construtivos são muitos rudimentares ou mesmo nulos. Implantadas em 

locais extremamente deficientes, e onde as necessidades são muitas, o isolamento para com a cidade é 

notável. Como afirma Brooke Hodge - Os habitantes das favelas construíram/improvisavam 

“alojamentos” em territórios despovoados usando qualquer tipo de material (HODGE, Brooke, 

SCHIMIDT, Jason, MORI, Toshiko “The Favela-Bairro Project, Jorge Mario Jáuregui Architects”, Edited 

by Rodolfo Machado, U.S.A 2006, p.21 
38 O projecto Favela-Bairro é um programa criado em 1993/94 pela Prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro, como politica habitacional do município, com o intuito de integrar urbanística e socialmente as 

favelas na cidade. Tem como objectivo a integração das favelas/bairros na cidade, aproximando-os dos 

serviços básicos, para que as comunidades possam participar na vida da cidade. A integração é concebida 

através de uma promoção nas melhorias urbanísticas, que por sua vez incluem uma série de medidas 

como a inserção de infra-estruturas, redes de acesso a bens e serviços públicos e integração da favela na 

malha da cidade. “Antes da existência deste programa, que não é outra coisa senão a sistematização e 

reformulação da experiência acumulada durante décadas de intervenção nas nossas grandes cidades (onde 

só havia actuações de carácter fragmentário, tais como saneamento básico, contenção de encostas, 

relocação de residências em áreas de risco, etc.) mas de forma desconexa, hoje trata-se de pensar primeiro 

o global, isto é, ter uma reflexão sobre a cidade como um todo, e a partir da leitura da estrutura de cada 

lugar, e da escuta das demandas, derivar o partido urbanístico, isto é, o principio estruturador geral de um 

projecto.” (JÁUREGUI, Jorge Mario, “Construir a partir do conflito”, Revista Arquitectura e Vida, 2004,  

p.37). 



A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 

 
30 

Entre muitas, a equipa do Arquitecto Jorge Mario Jáuregui
39

 procura resolver e integrar 

as favelas e suas identidades como parte da cidade. O que diferencia as suas 

intervenções de outras é todo o processo de trabalho, que segue e desenvolve. A equipa 

de Jáuregui organiza uma série de visitas ao local de intervenção, que ele intitula 

“escuta das demandas”. É uma fase de estímulos e interacção com as comunidades 

locais, nomeadamente, com os líderes das favelas, de forma a entender as reais 

necessidades da comunidade em questão. Este trabalho de campo é elaborado por um 

grupo de diversas entidades representantes das necessidades manifestadas. Segundo 

Jáuregui, “Isto significa que não se trata simplesmente de responder às demandas, senão 

reinterpretá-las, diferenciando entre demanda manifesta e demanda latente…/…Isto 

significa que a participação dos destinatários dos projectos, no caso das favelas, adquire 

diversas conotações: inicialmente são interlocutores para a definição dos programas, 

posteriormente colaboram na fiscalização da execução das obras e, finalmente, fazem 

parte do oposto da orientação do urbanístico e social que é instalado em cada 

comunidade urbanizadas pós-obras”
40

. Estes projectos visam, não só, uma 

responsabilidade social mas também, uma preocupação económica, ao treinar e ajudar 

os moradores na construção de estruturas, de casas e de equipamentos públicos. 

Segundo Brooke Hodge, as favelas são muitos semelhantes entre si por partilharem 

características muito específicas e portanto um estudo deste género ajuda a distinguir 

potencialidades, identidades, consoante a localização, topografia, idade e o poder da 

estrutura interna de cada uma.
41

 Assim é feita uma abordagem/leitura de todo o 

território da intervenção, para melhor entender as potências da favela. As suas 

intervenções vão desde a escala urbana à escala psicológica, depois, são mapeadas e 

inseridas na estrutura e malha urbana da cidade. 
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 Jorge Mário Jáuregui nasceu na cidade do Rosário, Argentina. Formou-se em Arquitectura na 

Faculdade de Arquitectura pela Universidade Nacional de Rosário, onde foi professor de 1973 a 

1976. Em 1978 fixou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Formou-se em Urbanismo pela 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1991.No Rio de 

Janeiro, com a criação do programa Favela-Bairro, Jáuregui encontrou o seu lugar no mundo da 

arquitectura ao deparar-se com o conflito da cidade formal/não informal, característica patente 

nas cidades da América Latina. (JÁUREGUI, Jorge Mário, “Construir a partir do conflito”, 

Revista Arquitectura e Vida, 2004, p.36). 
40

 JÁUREGUI, Jorge Mario, “Construir a partir do conflito”, Revista Arquitectura e Vida, 2004, p 36/38. 
41

 HODGE, Brooke, SCHIMIDT, Jason, MORI, Toshiko “The Favela-Bairro Project, Jorge Mario 

Jáuregui Architects”, Edited by Rodolfo Machado, U.S.A 2006 
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Apesar de existir uma forte dinâmica social entre os moradores das favelas, o espaço de 

vida é predominantemente privado, não há território público. Jáuregui cria instalações 

públicas e lugares onde o terreno comum e identidade podem ser estabelecidos, seja em 

campos de futebol, dança samba, interpretação teatral ou celebrações. “Na verdade, não 

encontrei nenhum espaço para a criação formal, tive de criá-lo”
42

. Resolvidas as 

necessidades primárias, este arquitecto em sintonia com a comunidade local, definiu o 

programa necessário para cada favela. Por norma, as suas intervenções incidiram no 

tratamento de problemas primários (dar nome as ruas, nomear casas e implementar 

infra-estruturas), no tratamento do espaço público (inserção de escadas, vias pedonais e 

automóveis) e na criação de equipamentos públicos, capazes de responder a 

necessidades da comunidade.  

     

Imagem 20 – A cidade do Rio de Janeiro situação formal 

 

   Imagem 21 – A cidade do Rio de Janeiro, situação informal 

 

De seguida, por serem as que mais contribuíram para o desenvolvimento deste estudo, 

descrevem-se a Favela do Vidigal e a Favela do Salgueiro, ambas intervencionadas 

pelo arquitecto Jáuregui.  
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 JÁUREGUI, Jorge Mário, “Construir a partir do conflito”, Revista Arquitectura e Vida, 2004, p 39. 
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 Favela do Vidigal 

O Bairro- Favela do Vidigal localiza-se na Zona Sul entre dois bairros nobres de cidade,  

S.Conrado e Leblon. Implantada no Morro dos Dois irmãos possui uma vista 

privilegiada sobre o oceano e a cidade (imagem 22, 23).  

A intervenção consistiu na construção de infra-estruturas viáveis e subterrâneas, de 

forma a suportar uma nova estrada capaz de facilitar a subida dos moradores. A estrada 

é a única rua principal, que atravessa e percorre toda a favela de alto a baixo e une todos 

os pontos públicos. Nesta favela construíram-se uma série de espaços e equipamentos 

públicos: uma vila olímpica, uma sede de associação de moradores, um parque 

ecológico, alguns largos, a sede do núcleo da Comlurb, uma lavandaria comunitária, um 

centro cultural, um campo de futebol e a remodelação do “Teatro Nós no Morro” 

(imagem 24,25). Tudo isto permitiu uma maior interacção dos moradores na favela. O 

percurso termina no Belvedere onde está prevista a chegada do um teleférico.  

 

      

Imagem 22 – Implantação da Favela do Vidigal                Imagem 23 – Vista da Favela do Vidigal 

 

    

Imagem 24 – Diagrama da intervenção na Favela    Imagem 25 – Praça de articulação na Favela do      

Vidigal                                                                                                vidigal 
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Salienta-se, como exemplo importante para este trabalho, a construção do teatro Nós no 

Morro, fundado em 1986 por iniciativa do jornalista e actor Guti Fraga. Consistiu na 

criação de um grupo de moradores locais, que deu inicio ao programa teatro - 

comunidade. A ideia foi inovadora e adaptou-se à realidade dos bairros e comunidades 

carentes da cidade do Rio de Janeiro. A missão do programa teatro – comunidade 

permitiu e criou acesso à arte e à cultura. 

Actualmente o projecto consolidou-se e expandiu-se, oferecendo cursos de formação 

nas áreas do teatro (Actores e técnicos), e cinema (roteiristas, directores e técnicos), 

abrangendo a comunidade local e pessoas vindas de fora, “O infinito é o limite! Hoje, o 

Nós no Morro, prepara-se para o amanhã: teatro, cinema, canto, dança, música, 

multiplicação para outros lugares, integração com a nossa comunidade e outra nos 

lugares onde foram instalados núcleos de produção com a filosofia de Nós no Morro: 

tudo é real e tudo funciona ao mesmo tempo. Uma verdadeira ciranda não pode parar”
43

. 

 

 Favela do Salgueiro 

O Bairro- Favela do Salgueiro localiza-se no Morro do Salgueiro, no Bairro da Tijuca, 

zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Implantado numa antiga plantação de café, a 

sua ocupação iniciou-se com ex-escravos e imigrantes nordestinos (imagem 26). A 

partir da década de 1940, a favela densificou-se, com a chegada de pessoas, oriundas 

dos mais diversos estados e do interior do estado do Rio de Janeiro. Este acontecimento 

degradou e contribuiu para a formação de uma das maiores favelas da zona Norte. Esta 

favela comporta uma identidade muito forte, pois incorpora uma das principais escolas 

de Samba da cidade, o GRES Académicos do Salgueiro (imagem 27,28). 

A intervenção da equipa de Jáuregui, na Favela do Salgueiro, centrou-se em manter a 

identidade do bairro e da comunidade. O projecto definiu-se muito pelas pré-existências 

e leitura do local. Foi elaborado um reforço da centralidade já existente, definida pelo 

campo de futebol e do ginásio adjacente. Este “pólo” desportivo tornou-se o centro da 

intervenção, adaptando um novo traçado viário com a inclusão de miradouros. A 

principal via pedonal, foi encarada como uma “promenade”, pontuado por 

equipamentos para o encontro e convívio dos moradores (tratamento de pavimentos, 

                                                           
43

 Teatro Nós no Morro, www.nosdomorro.com.br, 15 de Julho de 2011 
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A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 

 
34 

passagens e escadas). Foram também construídos equipamentos públicos como uma 

nova capela, uma lavandaria comunitária e tratamento de espaços residuais. Foi, ainda, 

reformulado o campo de futebol com a incorporação de uma cobertura e o ginásio foi 

adaptado à prática do Samba.  

De referir que, a escola de Samba do Grémio Recreativo Académico do Salgueiro teve 

uma criação muito peculiar. A Favela do Salgueiro era composta por três escolas de 

Samba de grande talento e inspiração, Unidos do Salgueiro, Depois Eu Digo e a Azul e 

Branca. Contudo, não passavam de escolas fragmentadas do mesmo bairro, e por isso, 

não tinham a força necessária para competir com as outras escolas de Samba da ribalta. 

Tal facto obrigou-os a adoptar uma estratégia de união, surgindo, assim, uma nova 

escola, a já referenciada Grémio Recreativo Escola de Samba Académicos do Salgueiro. 

Esta atitude reforçou uma identidade mais coesa dos moradores e promoveu a abertura 

da favela à cidade (imagem 29,30). 

                    

 Imagem 26 – Implantação                                   Imagem 27, 28 – Vista aérea do núcleo de intervenção da   

                       da Favela do Salgueiro                                              da Favela do Salgueiro 

 

       

Imagem 29 – “Escuta das demandas”             Imagem 30 – Miradouro da Favela do Salgueiro 
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 Inner-City Arts,  Los Angeles, Califórnia, U.S.A,  

Arquitecto Michael Maltzan   

 

O Inner- City Arts de autoria do arquitecto Michael Maltzan
44

 localiza-se num 

empobrecido bairro, a curta distância do centro financeiro e cultural, da cidade de Los 

Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Este complexo atende a 

mais de 30 mil jovens desfavorecidos,  por ano, de escolas públicas da cidade de Los 

Angeles, cedendo instalações de artes e serviços. (imagem 31). 

 

O projecto Inner-City Arts desenvolveu-se em três fases: A primeira fase conclui-se no 

ano de 1995 com o apoio de Marmol-Radziner Associates; a segunda fase do projecto 

foi concebida em 2005 como resposta ao rápido crescimento e adesão da comunidade 

local; Por último, a terceira fase do projecto, foi uma expansão que incluiu a construção 

de um teatro, complexos de artes visuais, estúdios para o desenvolvimento de artes 

cénicas, um centro de recursos para pais e professores (imagem 32, 33, 34, 35). 

 

Este projecto inicialmente continha um pátio central, gerador das actividades da escola. 

O pátio limitava-se pelos estúdios, as salas de aula e a torre/ centro de cerâmica. O 

centro de cerâmica adquiriu uma conotação de “farol” pela vizinhança e de ícone para o 

próprio centro. O campus foi acrescido em área de estúdios de animação, uma cozinha e 

uma loja de tratamento de madeiras. Existiram também intervenções ao nível do espaço 

exterior. Os jardins e zonas de transição permitiram duplicar o número de alunos e 

professores. Em suma, tendo sido o campus Inner-City arts fruto de três fases distintas 

de expansão, a leitura da escola como um todo manteve-se intacta. Os estúdios e as 

salas de aula relacionam-se através de uma rede de praças e pátios, confundindo o limite 

entre interior do exterior. 

 

 

                                                           
44 Michael Maltzan, iniciou a sua carreira em arquitectura no atelier do arquitecto Frank Gehry em Los 

Angeles. O primeiro trabalho que desenvolveu neste atelier foi para o concurso da sala de espectáculos da 

Disney. Actualmente possui o seu próprio atelier e trabalha com algumas das mais notáveis organizações 

públicas da cidade de Los Angeles como o The Getty Museum and the UCLA Armand Hammer. 
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Destaca-se aqui a ampla responsabilidade social desenvolvida pelo campus, que 

proporciona e ensina artes variadas a crianças e jovens. Estes aprendem a trabalhar com 

cerâmica, a dançar, a pintar, a esculpir, a desenvolver artes de animação, de forma 

individual ou em grupo. As instalações são compostas por salas para o corpo docente, 

por um teatro, por estúdios de animação e de cerâmica, e ainda, por salas polivalentes 

que permitem e facilitam uma rápida aprendizagem, com maior sensibilização, diálogo 

e novos relacionamentos. O centro do complexo é todo o espaço público e pátios, que 

gera o espaço de convívio e de partilha entre alunos, professores e pais (imagem 36 e 

77). 

Todo o projecto Inner-City Arts permite ao indivíduo expressar-se como artista e 

dialogar com a sociedade. Possibilita-o a encontrar o seu lugar na comunidade. Um dos 

desafios centrais da intervenção foi a responsabilidade social e urbana para com o local 

de implantação. Foi procurar o equilíbrio entre as preocupações de segurança, sem 

necessitar de a isolar ou virar as costas para os arredores, com a vontade de abertura e 

conexão do projecto com a rua. O equilíbrio foi conseguido através de múltiplas 

entradas obliquas localizadas nos cantos do complexo e a criação de importantes 

conexões visuais e físicas de dentro do campo para paisagem urbana da cidade (imagem 

38). 

O projecto relaciona-se com a envolvente, não só de forma física mas também 

metafórica, no sentido em que se assume como um microcosmo social na cidade de Los 

Angeles. Os pátios e praças presentes no projecto são dos poucos espaços públicos, na 

cidade, bem sucedidos, para além do domínio da rua. São espaços que permitem 

actividades ao ar livre, e momentos de relaxamento na área metropolitana da cidade, 

representam um modelo alternativo de ambiências e experiencias. A cor branca forte foi 

utilizada como forma de identificação de toda a intervenção. Funciona como uma 

armadura exterior neutra de forma a contrastar com o colorido do interior criado e 

pintado pelos alunos. A vitalidade desta comunidade é visível na cidade em geral
45

.  
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Imagem 31 – Vista aérea da implantação do Inner City Arts, na cidade de Los Angeles 

 

      

Imagem 32 – 1ª fase da construção                          Imagem 33 – 2ª fase da construção 

   

      

Imagem 34 – 3ª fase da construção                            Imagem 35 – Construção total 
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Imagem 36 – Vista Exterior                                         Imagem 37 – Vista Interior 

 

 

 

Imagem 38 – Vista de uma entrada “oblíqua” 

 

 

Salienta-se que este projecto foi muito marcado pela adesão populacional do bairro. 

Passou por vários acrescentos de modo a beneficiar não só as crianças e os jovens mas 

todos os seus familiares, mantendo sempre a sua função pedagógica e de apoio a 

comunidades carenciadas. Este exemplo foi um dos factores determinantes na escolha 

de tema a desenvolver no Bairro Padre Cruz, assim como os seguintes exemplos de 

intervenções em bairros de Lisboa, O Bairro do Alto da Cova da Moura, e a iniciativa 

social Orquestra Geração. 
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4.3 Casos de estudo Nacionais 

 Estúdio de Música, Bairro Cova da Moura, Amadora 

O bairro do Alto da Cova da Moura localiza-se na freguesia da Buraca, no concelho da 

Amadora, nos arredores da cidade de Lisboa. Surgiu na sequência do movimento 

libertador do 25 de Abril de 1974, quando algumas famílias, na tentativa de atenuar 

dificuldades económicas, ergueram e estabeleceram as suas “casas” no local. Contudo, 

foi a partir de 1977, que a ocupação e densificação do terreno se fez sentir mais. É hoje 

um bairro caracterizado pela sua construção clandestina e pela sua diversidade cultural. 

A maioria dos habitantes é imigrante, sendo 75% do Bairro de origem Cabo Verdiana, e 

os demais oriundos de Angola, Guiné-Bissau, Europa Oriental e portugueses do Norte e 

Centro do país, frutos de ex-colónias portuguesas. A Associação Cultural Moinho da 

Juventude surgiu no bairro em 1984, com o intuito de melhorar as condições sanitárias 

dos moradores. No entanto, a sua constituição oficial foi em 1987, por meio de uma 

publicação do Diário de República (imagem 39). 

No âmbito deste projecto final de curso, foi relevante perceber o impacto que o estúdio 

de música teve nos moradores do Bairro do Alto da Cova da Moura e sua projecção no 

exterior do bairro. Para tal, foi realizada uma visita guiada com o mediador e animador 

cultural da Associação Cultural Moinho da Juventude e efectuadas algumas entrevistas 

das quais se vai referindo algumas respostas ao longo deste texto. 

A Associação promove uma maior proximidade e entreajuda entre a comunidade, como 

referiu um dos moradores - “A Associação é muito positiva para o bem da 

comunidade.” (Vladmir, 28 anos)
46

; e procura apaziguar e atenuar o estigma e a imagem 

negativa que o bairro tem no seu exterior, recorrendo à organização de visitas guiadas e 

promoção da cultura local. Com o intuito de abranger todas as faixas etárias existentes, 

a Associação proporciona uma série de actividades e projectos que oferecem apoio 

social e cultural. Em auxílio a pais trabalhadores, foram criadas actividades para as 

crianças, tais como, a creche, o jardim-de-infância e o ATL (actividades para tempos 

livres), cujos horários de funcionamento são das 6:00 horas da manhã às 22:00 horas da 
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 Vladmir, nome fictício de morador do Bairro Cova da Moura, entrevistado no dia 18 de Julho de 2011 
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noite. “ Graças a Deus que temos o apoio dessas associações.” (Walter, 26 anos)
47

.Com 

incidência na camada jovem, a Associação proporciona espaços para formação física e 

artística. Desenvolve actividades desportivas, estimula a criação de grupos tanto de 

teatro, “O Oprimido”, como grupos de dança, como o “Wonderfull´s Cova M”, 

composto maioritariamente por jovens raparigas que apostam no estilo de dança hip-

hop. No entanto existe também um grupo de dança denominado por “Finka Pé”, cuja 

faixa etária de frequentadores vai dos 50 aos 80 anos. 

Ainda no campo artístico, a criação de um estúdio de música, deveu-se a uma positiva 

adesão dos jovens moradores à Associação e ao interesse que os mesmos demonstraram 

na música. “O estúdio de música é um projecto muito bom, é uma maneira de os jovens 

se manterem ocupados.” (João, 26 anos)
48

. Inaugurado em 2009, o estúdio de gravação 

ergueu-se com a contribuição de jovens estudantes de arquitectura e com o devido 

financiamento exterior. A sua existência permitiu a realização de sonhos de muitos 

moradores do bairro. “Ser rapper sempre foi um sonho de muitos jovens aqui do 

bairro.” (Paulo, 28anos)
49

. “É um bom projecto, um bom apoio aos novos talentos.” 

(Sérgio,)
50

. 

Em suma, com a possibilidade de produzir música, os jovens acreditam ser possível 

obter uma resposta para ocupação dos seus tempos livres, em consonância com o que 

gostam de fazer. Essa aprendizagem, que inclui prazer/conhecimento/ocupação é 

encarado como algo positivo dentro e fora do bairro. Crêem ser uma forma de transmitir 

imagens positivas do bairro e do que se passa no seu interior, o que permite uma maior 

aproximação do bairro à cidade. “É uma forma de passar mensagens positivas sobre o 

bairro e o que se passa aqui dentro, traz pessoas de fora.” (Ricardo, 19 anos)
51

. 

A criação do estúdio permite a expansão dos jovens moradores para a cidade e para o 

mundo, tomando como exemplo a participação dos jovens músicos em espectáculos em 

países como França, Cabo Verde, Bélgica e Holanda. Foi ainda referido, pelo mediador 

e animador cultural da Associação, que o estúdio de música é sustentado pelo seu 

próprio aluguer, sustentabilidade económica. “A sua projecção para o exterior é grande, 
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 Walter, nome fictício de morador do Bairro Cova da Moura, entrevistado no dia 18 de Julho de 2011 
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João, nome fictício de morador do Bairro Cova da Moura, entrevistado no dia 18 de Julho de 2011 
49

 Paulo, nome fictício de morador do Bairro Cova da Moura, entrevistado no dia 18 de Julho de 2011 
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 Sérgio, nome fictício de morador do Bairro Cova da Moura, entrevistado no dia 18 de Julho de 2011 
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tem muita aderência, principalmente no aluguer do estúdio que permite, a pessoas fora 

do bairro gravar música e arrecadar dinheiro para o equipar e manter”(imagem 40 e 41). 

 

Imagem 39 – Implantação do Bairro do Alto da Cova da Moura, Lisboa 

 

     

       

Imagem 40– Pormenores do estúdio de Musica do Bairro Cova da Moura 
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Imagem 41 – Jovens do Bairro Cova da Moura. 

 

 Amadora – Projecto pioneiro em integração e inclusão social 

 

O Projecto Geração, é uma iniciativa criada pelos habitantes do concelho da Amadora, 

cujo objectivo é combater antes do tempo factores de exclusão com repercussões na 

empregabilidade futura destas gerações; promover o regresso à escola e a conclusão da 

escolaridade obrigatória, com o desenvolvimento de competências pessoais 

habilitacionais; à escolha e prosseguimento de percursos de 

educação/formação/emprego, de forma a criar a igualdade de oportunidades, evitando 

assim perpetuar dependências face ao exterior. 

A câmara da Amadora, apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkien, organizou um 

projecto de inclusão social,que junta crianças desfavorecidas, a “orquestra geração” 

inspirada na orquestra Simon Bolivar da Venezuela
52

, cujo objectivo visa a integração 

de jovens através da música, “É um projecto gratuito para os mais necessitados” 

                                                           
52 A Orquestra Sinfónica Simon Bolivar foi fundada em 1975 na Venezuela, pelo economista José 

António Abreu, fazendo parte da Função do Estado para o Sistema Nacional das Orquestras Juvenis e 

Infantis.  A sede da orquestra está situada em Caracas e é dedicada à recuperação de “grupos 

vulneráveis”. 
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(Maestro Juan Carlos Majori)
53

. A orquestra está dividida em dois pólos: na Amadora e 

em Vialonga. No total já são mais de 100 jovens a integrarem no projecto (imagem 42). 

O projecto desenvolve-se na escola Miguel Torga e oferece oportunidades a crianças e a 

jovens de conhecerem um instrumento musical, como o violino ou contrabaixo, 

complementado por uma prática colectiva, uma orquestra. “Muitos nunca tinham visto 

um violino ou um contrabaixo, mas tinham um sonho de aprender música” 
54

. Todos os 

que quiseram participar realizaram um pequeno teste para avaliar a sua capacidade 

auditiva e escolher o instrumento que iriam tocar. A Orquestra Geração já realizou 

várias apresentações públicas, entre as quais, os concertos de Verão no Teatro São Luiz 

e no Anfiteatro ao ar livre da Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

       

 

 

Apesar de os casos de estudo analisados incidirem em comunidades culturalmente 

muito distintas da comunidade em questão, (habitantes do Bairro Padre Cruz), é 

importante salientar a procura de uma regeneração do Bairro visto esta ser 

maioritariamente idosa, “população maioritariamente idosa, pessoas que residiam na 

cidade universitária, barracas ou outros bairros da cidade, foram transferidas e 

realojadas”
55

. A proposta de trabalho procura introduzir uma população mais jovem no  

                                                           
53

 Entrevista efectuada pela agência Lusa, “Amadora-Projecto pioneiro em integração e inclusão social”, 

http://partilhazambujal.blogspot.com/2008/06/amadora-projecto-pioneiro-em-integrao-e_04.html 

A orquestra é dirigida pelo Maestro Juan Carlos Majori, um jovem venezuelano que integrou o Sistema 

Nacional de Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela, resultante da Orquestra Sinfónica Simon Bolivar. 

Posteriormente veio para Portugal onde se licenciou e tocou na Orquestra Metropolitana de Lisboa. 
54

 Entrevista efectuada pela agência Lusa, “Amadora-Projecto pioneiro em integração e inclusão social”, 

http://partilhazambujal.blogspot.com/2008/06/amadora-projecto-pioneiro-em-integrao-e_04.html 
55

 Trabalho realizado pela Turma 5ºano C “Análise do Bairro Padre Cruz” no âmbito da cadeira de 

Projecto,  ano 2010, leccionada pelo Professor Doutor Pedro Rodrigues, da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade técnica de Lisboa p.91 

Imagem 42 – Jovens da “Orquestra Geração” 

http://partilhazambujal.blogspot.com/2008/06/amadora-projecto-pioneiro-em-integrao-e_04.html
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bairro e simultaneamente a possibilidade de uma instrução profissional ao nível das 

artes cénicas (teatro, música e dança) para os jovens residentes do bairro, viabilizando 

meios de expressão e instrução. 

 

Como conclusão deste capítulo, pode-se dizer que os projectos apresentados foram 

importantes para o desenvolvimento desta tese pois, independentemente de serem 

intervenções de contextualizações, áreas e escalas muito distintas são, casos de sucesso, 

que procuraram uma maior interacção e integração de comunidades vulneráveis em 

sociedades. Como confirmou o arquitecto Jáuregui: “A influência principal, no modo de 

viver e de pensar das pessoas às quais se destinam as nossas intervenções, consiste na 

mudança radical que elas provocam quanto à sua auto-estima…/…há uma resposta 

imediata de cada morador, que passa a investir também na melhoria da sua própria 

moradia, o que contribui para uma transformação radical do ambiente físico”
56

. Apoiado 

pelo critico Roberto Segre, “ é emocionante visitar uma comunidade urbanizada pela 

equipe de Jorge Jáuregui e perceber tanto no ambiente físico quanto no estado de 

espírito das pessoas a fundamental mudança quanto a passar a se sentirem parte da 

cidade formal”
57

. 

Percebeu-se com estes exemplos, que é possível uma mudança nas pessoas através de 

pequenas intervenções/cirurgias urbanas. Os pequenos “gestos” podem reverter-se em 

grandes mudanças, não só a nível físico mas também a nível social das pessoas como 

explicou e ilustrou Andres Lepik,” o arquitecto de século XXI não é apenas um 

“desenhador” mas sim um moderador de mudanças sociais, económicas e ambientais”
58

. 

 

 

                                                           
56

 JÁUREGUI, Jorge Mario, “Construir a partir do conflito”, Revista Arquitectura e Vida, 2004,  p 39. 
57

 JÁUREGUI, Jorge Mario, SEGRE, Roberto “Construir a partir do conflito”, Revista Arquitectura e 

Vida, 2004,  p 39. 
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5 Proposta de intervenção -  Plano Urbano 

 

FAZER CIDADE FORA DA CIDADE 

A outra cidade (dita exterior, não histórica, de descontinuidade e de fragmentação), que 

entretanto cresceu e se desenvolveu à sua ilharga, “sem modelo” reconhecível
59

. 

                          Nuno Portas 

 

5.1 Programa geral  

 

A intervenção visa essencialmente duas vertentes, uma de espaço público associado a 

equipamentos que o suportem e outra de carácter mais privado de nível habitacional. 

É notória a dificuldade para enfrentar os problemas e encontrar soluções emergentes nas 

cidades geradas pela modernização e sociedade actual. O Bairro Padre Cruz como fruto 

da cidade moderna, de carácter social, surgiu como que semeado na coroa periférica da 

cidade de Lisboa, e como tal a sua desintegração da malha urbana na cidade é uma 

realidade. Reflexo constatado nos seus moradores que se sentem excluídos e alienados 

perante o resto da cidade.    

Como tal, o plano urbano apresentado e desenvolvido procura não só uma integração e 

agregação do Bairro na malha urbana da cidade de Lisboa como, estratégias 

dinamizadoras de inclusão da comunidade residente. Desenvolver a “investida de 

estratégias na cidade” de forma a promover e a valorizar espaços colectivos de redes de 

transportes e na reconversão de vazios urbanos
60

.  

 

                                                           

59 PORTAS, Nuno, “Espaço público e cidade emergente – Os novos desafios”, Arquitecto da Faculdade 
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A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 46 

 

 Espaço Público 

Parque urbano que se estende ao longo de toda a intervenção que procura fazer a 

transição do bairro à barreira física que é o muro do terminal de metro; um hipódromo 

que colmata toda a intervenção, e equipamento de menor escala que complementam todo 

o projecto, nomeadamente o parque urbano. São eles: cafés, restaurantes, esplanadas, 

ginásio, parque infantil, zona de serviços como bancos, correios; local de feira, zona de 

desenvolvimento de pequena indústria, zona de comércio, escola de artes cénicas e 

simultaneamente workshops para a população idosa do bairro, anfiteatro exterior. Ainda 

de carácter público existe uma série de pequeno comércio local que apoia a área 

residencial proposta também espaços verdes e parques infantis. 

 

 Espaço Privado 

De carácter privado foram propostas habitações de tipologias distintas. Uma tipologia 

remete-nos ao Bairro Padre Cruz sendo ela vivenda duplex unifamiliares suportadas por 

ruas pedonais e intercaladas por pequenos jardins e outra de tipo edifício/prédio com 

garagem e piso térreo comercial (imagem 43). 

 

 

Imagem 43 – Programa geral do plano urbano 

Legenda: 

 

4.2 Espaço público 

    Habitação com comércio                                      Comércio 

    Habitação                                                              Habitação com equipamento 

    Equipamentos                                                        Pequena industria/empresas 
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5.2 Requalificação do núcleo comum aos dois sectores do bairro – Bairro de 

Alvenaria dos anos 60, e o Bairro da EPUL anos 90) 

A requalificação do núcleo comum aos dois sectores do bairro tem como finalidade 

fomentar relações existentes e o convite a novos contactos sociais. “A possibilidade de se 

encontrar vizinhos ou colegas de trabalho para além das idas e vindas quotidianas, é uma 

valiosa oportunidade de estabelecer e posteriormente manter relações de maneira 

tranquila e cómoda”
61

. Um espaço público capaz de albergar e convidar a actividades 

deste género é um espaço público de qualidade. Pretende-se a criação de espaços aptos a 

responder a actividades deste género, onde o indivíduo está a disponível para trocar 

impressões de convivência com a vizinhança. É importante para o bem-estar da 

comunidade as boas relações humanas. Ambientes onde é possível sentar para beber um 

café ou para simplesmente descansar é uma mais-valia para as pessoas se conhecerem. 

Esses momentos podem ser provocados por equipamentos públicos mas também pela 

existência de elementos como escadas, soleiras de porta, galerias. Elementos que 

oferecem “dissimuladamente” um apoio ao espaço público. 

 

 Parque Urbano 

Com a criação de um parque urbano e sua expansão proposta nesta intervenção pretende-

se criar espaços públicos que suportem “condições para deambular e entreter-se nesses 

espaços, assim como participar num amplo leque de actividades sociais e 

recreativas”
62

de forma segura. Um espaço público que convida a uma série de 

actividades distintas como um simples caminhar pelos jardins, ou um passeio de bicicleta 

na ciclovia, espaços para jogos de futebol ou propicio a qualquer tipo de brincadeira de 

crianças. Lugares de ócio e lazer como a simples esplanada de um café ou o percorrer de 

uma feira mais ou menos efémera ou até assistir a concertos e actividades ao ar livre. 

Proporcionar espaços públicos de qualidade que incorporem serviços e também lugares 

recreativos e de comércio, a distâncias praticáveis a pé já que de outra forma poderá ser 

um entrave visto ser necessário a utilização do automóvel. No entanto é proposto um 
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funicular que percorre todo o parque e intervenção urbana, em auxílio de situações 

invulgares como por exemplo alguém de pé partido desejar um pouco de ar fresco, ou 

mesmo pais com crianças muito pequenas para percorrer alguma distância a pé. 

Num processo de requalificação do espaço público existente procura-se melhorar as 

questões de dimensionamento e escala de forma a proporcionar um maior conforto e 

permanência. Oferecer oportunidades de actividades lúdicas de forma a potenciar a 

utilização do espaço pela comunidade. É necessário “desenvolver uma grande 

capacidade de “reinserção”, dotando-os de melhores acessibilidades, tornando-os 

espaços seguros e eliminando a sensação de medo e de inquietação, intensificando e 

valorizando as dinâmicas de utilização existentes, que se considere de manter e 

potenciar, e desenvolvendo acções tendentes a reduzir/suprimir outras que se julguem 

menos adequadas ao viver urbano”
63

.  

“Semelhante intenção terá que assentar no (re) desenho e construção dos sistemas de 

corredores maciços ambientais e paisagísticos que deverão proteger, ligar e qualificar 

áreas mais urbanizadas…/ …Sem esta ambição restruturadora dos espaços, alargados 

através dos elementos de continuidade da nova dimensão (e velocidade) do espaço 

público, a cidade-metrópole emergente ficará condenada à reprodução do dualismo 

“cidade de prestigio/cidade genérica”, continuando esta última a ser considerada a cidade 

“sem qualidades”, “sem lugares” e sem auto-estima”
64

. Nuno Portas p.17-18 

Posto isto, o espaço público segundo Nuno Portas deve suportar uma “imagem 

reconhecível e duradoura de unidade, de identidade do todo”. 

 

 Espaço de uso público 

O espaço de uso público é todo o espaço que é utilizado para a circulação pública em 

geral de pedestres. Como Jane Jacobs define, o espaço público é todo aquele em que um 

pessoa circula livremente, sendo um parque público, uma via automóvel, uma rua, uma 
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rua pedonal de acesso a vivendas como o caso do Bairro de alvenaria ou mesmo, por 

vezes, escadas de acessos a edifícios
65

. Na cidade ou no bairro o espaço público não deve 

ser pontuado e centrando mas sim ter conexões e ligações que em limite essas ligações 

podem ser através d manchas verdes como por exemplo árvores, como referiu o autor 

Séchet, o espaço público não pode circunscrever-se a um núcleo isolado, necessita de ter 

continuidade com outros espaços públicos”
66

.  

Nesse sentido é importante produzir espaços convidativos a uma vida entre edifícios 

confortável e viável. Pretende-se proporcionar espaços exteriores capazes de relacionar 

jardins e vias propícios ao convívio de adultos e de crianças, como elucidou o autor Jan 

Gehl, “quando se dispõe de parques e vias bem dimensionadas as crianças de todas as 

idades passam a maior parte do seu tempo no exterior, nas ruas do acesso às suas 

casas”
67

. Para tirar o máximo partido do espaço público a intervenção visa também a 

utilização do piso térreo dos edifícios de habitação como espaço destinado a serviços e 

comércio. Como por exemplo a instalação de cafés com esplanada como promoção de 

relações sociais entre vizinhos. “São o passado, as memórias, as conversas, as vivências, 

as rotinas, a história dos utentes que geram no quotidiano os mitos os próprios 

significados da vida no espaço público”
68

.  

“A integração do espaço urbano é conseguida através da concretização e do adequado 

tratamento e equipamento de sequências de espaços públicos qualificados e dinamizados, 

entre o nosso canto mais pessoal, no interior do fogo familiar, e o principal acesso 

público ao nosso bairro ou pedaço de bairro, com transições fundamentais asseguradas 

por uma adequada hierarquização espacial e disposição de zonas intermédias ou 

intermediárias”
69

.  
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 Edificado público 

A criação de estruturas urbanas que possibilitam a extensão do bairro, proporcionando 

novos tipos de actividades como o comércio e serviços e consequentemente actividades 

lúdicas e opcionais. Este tipo de estruturas permitem aumentar a actividade económica, 

convidar ao convívio social e a uma maior permanência dos moradores no bairro e 

simultaneamente apelar a uma maior frequência de moradores vizinhos ao bairro. Visa 

ainda, proporcionar um leque variado de actividades lúdicas de forma a fomentar o 

contacto social entre os moradores do bairro.  

 “Em ruas e espaços urbanos de pouca qualidade só propiciam o mínimo de actividade. 

As pessoas vão depressa para casa. Uma boa envolvente torna possível uma grande 

variedade de actividades humanas completamente distintas”
70

. Nesse sentido é 

significante desenvolver espaços destinados ao desporto, a caminhadas, a momentos de 

ócio e lazer como cafés, restaurantes, parques infantis etc. Relacionado com a promoção 

de novas actividades procura-se oferecer apoio às necessidades diárias do bairro e nesse 

âmbito entende-se o desenvolvimento de novas estruturas tanto comerciais como de 

restauração.  

 

5.3 Edificado privado 

A criação de estruturas urbanas não se limita a uma exploração de estruturas de carácter 

público, mas também introduz edifícios de carácter habitacional de forma a promover o 

bairro, a atrair o sector imobiliário e a introduzir novos moradores, nomeadamente 

jovens. As novas habitações procuram conectar o bairro na cidade tanto ao nível da 

malha em que estão inseridas como pretendem manter reminiscências do lugar e, 

simultaneamente, inovar tipologicamente. Neste sentido encontram-se diversas formas 

de edifícios e tipologias. É assim proposto uma série de equipamentos públicos de 

funções e formas distintas e várias habitações de tipologias diferentes. 

 

                                                                                                                                                                          

Edição Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Cord. António Baptista Coelho, p. 
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Diversidade tipológica, salienta-se que não se trata de fazer diversidade por diversidade, 

mas sim, “harmonizar a diversidade de lugares urbanos”. Para o autor António Coelho 

“Essa Harmonização deve corresponder a um cuidadoso processo de intensificação de 

diferenciações entre lugares, fortalecendo e orquestrando referências e impressões 

urbanas, graus de homogeneidade de partes da cidade e a sua mútua congruência, 

construindo-se paisagens urbanas motivadoras – unificadas e variadas -, condição 

essencial pois, como refere Francisco de Garcia, o habitante necessita da emoção na 

percepção e na relação afectiva com o espaço urbano”
71

. (imagem 44, 45)  

 

Imagem 44 - exemplo de edifício de habitação unifamiliar de dois pisos e vias pedonais com fortes 

influências do Bairro de alvenaria e sua ambiência 
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Imagem 45 - exemplo de edifício de habitação de piso térreo comercial e dois  pisos superiores de 

habitação 

 

 

 Casas devolutas 

Requalificação dos espaços degradados do bairro nomeadamente das casas devolutas 

existentes no Bairro de Alvenaria e o mercado, de forma a colmatar falhas actuais e 

facultar uma “nova cara” ao bairro. 

As vias pedonais permite maior relação entre habitantes e o refúgio da via viária (ruído, 

poluição), no entanto pretende-se um melhoramento das vias automóveis que as 

atravessam, de forma a proporcionar uma circulação automóvel de maior conforte e 

proporcionar estacionamento formal para os usuários do bairro. 
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 Estratégias de auto-promoção das actividades no bairro  

Condições para a promoção de actividades económicas e cultuais dos próprios 

habitantes, visando auto-sustento interno do bairro (A falta de integração do bairro existe 

porque a população passou a trabalhar fora do bairro e este tornou-se bairro dormitório.) 

Conceber estratégias de integração entre faixas etárias e raças/etnias distintas, através de 

oportunidades de trabalho e de transmissão de conhecimentos de gerações promovendo 

espaços de oficinas, feira, workshops etc. 

 

 

5.4 Novas acessibilidades 

 

A criação de um eixo longitudinal director de ligação da Pontinha ao Lumiar de forma a 

“cozer” a malha urbana do bairro ao tecido urbano da cidade. Segundo o autor Nuno 

Portas “O (re) desenho e construção das redes que faltam, para que a cidade se possa 

estender, deve procurar uma estrutura, uma malha de suporte aos tecidos existentes e 

fragmentados possibilitando a formação de novas concentrações que os completem e 

qualifiquem. As intervenções não devem ser apenas adição de fragmentos, de vias 

desprendidas, indiferentes ao local onde se implantam, mesmo porque a diversidade e 

heterogeneidade são factores característicos da cidade moderna e nesse sentido “A 

continuidade a que pode aspirar será sempre feita com descontinuidades””
72

. Assim a 

requalificação e adição da rede viária e acessos é necessária como suporte de conexão do 

bairro aos bairros e zonas vizinhas de maior consolidação formal e estrutural. 

O eixo tem o seu inicio na Pontinha (junto ao terminal de transportes), percorre todo o 

bairro, e culmina num hipódromo. Segundo Norberg-Schulz, “o homem precisa de um 

ambiente urbano que “lhe facilite referências de imagens”…precisa de recintos ou zonas 

que tenham um carácter particular…e precisa de “percursos que levem a sítios 
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específicos e de pólos urbanos que sejam lugares distintos e inesquecíveis – o que revela 

a importância do ordenamento e da coesão ou continuidade urbana”
73

. Representa a 

estrutura viária mais significativa na intervenção urbana, no entanto, no seu 

desenvolvimento, faz-se acompanhar por algumas ligações transversais que acentuam a 

conexão do bairro à cidade. São vias de carácter secundário, mais intimo visto serem 

utilizadas maioritariamente como acesso às habitações. Já o eixo longitudinal pressupõe-

se um carácter mais público de marcha lenta – pavimentado de calçada a portuguesa – de 

forma a proporcionar um maior usufruto da vista e da “mancha verde”.  Como refere 

Gehl, tráfico lento significa cidades animadas “Há mais vida nas ruas, quando a 

circulação se faz mais lentamente”
74

 (imagem 46) 

 Todo o edificado acontece perpendicularmente ao eixo. (imagem 47) As quebras ou 

mudanças de direcção do eixo provocam um momento de equipamento público, (imagem 

48). A malha de acessibilidade mais eficaz, é intercalada por uma série de percursos 

sinuosos e pedonais, acompanhados por um parque urbano que se estende ao longo de 

todo o percurso.  

 

 

Imagem 46 – Eixo longitudinal director que conecta a Pontinha – através de um terminal de transportes, 

ao hipódromo proposto no Lumiar 
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Imagem 47– Edificado que se desenvolve perpendicularmente ao eixo longitudinal director ao longo de 

toda a intervenção 

 

 

 

Imagem  48- As quebras ou mudanças de direcção do eixo provocam um momento de equipamento 

público 

 

 

5.5 Transportes 

 

 O funicular acompanha maioritariamente o eixo longitudinal, onde o parque 

urbano é mais intenso, de forma a facilitar o uso e o acesso ao parque no seu 

inferior. O funicular inicia o seu percurso num extremo da intervenção num 

terminal de trasnportes públicos, na Pontinha e culmina num hipódromo proposto 

no final da intervenção como “porta” de Lisboa ou do Bairro. Todo o seu 

percurso tem como finalidade facilitar as deslocações dos moradores do bairro e 

seus visitantes. 
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 A ciclovia proposta na intervenção procura proporcionar, aos usuários do espaço, 

uma forma saudável de deslocação em simultâneo com a prática de desporto. 

Estende-se da Pontinha ao Lumiar e ramifica-se para o interior do bairro. Tem 

como intenção futura, a extensão e conexão com as restantes ciclovias, que se 

têm vindo a construir ao longo da cidade de Lisboa, de forma a fomentar e 

introduzir uma consciência ambiental cada vez mais relevante na vida urbana da 

cidade moderna.  

 

Em relação à rede de transportes já existentes estaria prevista uma melhoria e um 

aumento da mesma, nomeadamente ao nível dos autocarros e na eventual abertura de 

acesso ao metropolitano no bairro (imagem 49, 50). 

 

 

 

Imagem 49 – Planta geral do plano urbano 

Legenda:  

1 – Parque Urbano com Equipamento e Habitação 

2 – Habitação 

3 - Hipódromo 

 

1 

2 

3 
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Imagem 50 – Diferentes perspectivas da maqueta do plano Urbano 
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6 Escola de Artes Cénicas 

 

 …através da cultura se poderá dar o caso dos espaços públicos serem redinamizados. 

Pois as práticas e os espaços públicos de cultura e lazer detém um potencial identitário 

cuja expressividade, circunstancialmente, se constitui como valor emancipatório que 

coexiste “ao lado das dinâmicas de ordenação, normalização e controlo decorrentes 

dos processos de mercantilização e privatização
75

.  

 

6.1 Objectivo 

 

Para dar resposta aos problemas anteriormente referidos e analisados, pretende-se criar 

um equipamento capaz de servir não só a comunidade local do bairro mas também toda 

a cidade. Um lugar que estimule o ensino e a prática de actividades artísticas como o 

teatro, a música e a dança e que, simultaneamente ofereça locais apropriados ao seu 

desenvolvimento; que ofereça, pontualmente, à cidade espectáculos e actividades; que 

dê oportunidades e meios de comunicação corporal e musical aos jovens e que, 

conjuntamente ofereça workshops à comunidade mais idosa do bairro e seus arredores. 

Ao equipamento da escola pretende-se associar um espaço público onde os usuários 

possam conhecer-se e conviver, de forma a promover novos conhecimentos e relações 

sociais. Um local complementado com a inserção de comércio e restauração que 

estimule uma maior permanência e estadia. Assim, propõe-se um espaço onde se prevê 

uma certa vida e dinamismo, com o intuito de combater a insegurança presente no 

Bairro Padre Cruz nos dias de hoje.  
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6.2 O Local 

O local eleito para este projecto é o terreno onde o eixo longitudinal director (derivado 

da proposta urbana anteriormente analisada) intersecta a via de principal de acesso ao 

bairro (imagem 51). Este local apresenta várias características favoráveis aos objectivos 

a cumprir: É um espaço central anexado ao núcleo público e de escolas do bairro; é 

facilmente acessível, visto localizar-se na entrada “portas do bairro”; é próximo das 

paragens de autocarro, do metro e do funicular, indicados na proposta urbana. É através 

da escola que se dá a transição da cidade para o bairro e simultaneamente do parque 

urbano para uma zona residencial (ambos propostas no plano urbano anteriormente 

referido). Tal facto permite o desenvolvimento da escola em duas unidades: um edifício 

de carácter mais público, responsável pelo colmatar do parque urbano; e um edifício de 

carácter mais privado, relacionado com uma zona residencial. Nesse sentido a escola 

familiariza-se visualmente com o parque urbano constituindo um possível local de 

convívio utilizado pelos usuários. Ainda para a escolha do local, também se teve em 

conta a possibilidade da sua associação com algum elemento já existente no bairro, 

como por exemplo, o pavilhão desportivo, de forma a propiciar uma melhor integração 

deste com as novas instalações de apoio ao pavilhão. 

 

 

Imagem 51 – Localização do projecto no local 

 

M 
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6.3 Identidade do bairro 

“É necessário investir na identidade de cada bairro ou conjunto urbano significativo 

para uma melhor apropriação total dos usuários no mesmo”
76

.  

 

Com isto, pretende-se a criação de um equipamento capaz de suportar e gerar diversas 

imagens positivas nos seus usuários. Capaz de provocar estímulos visuais 

proporcionando memórias e referências vivas do local, na expectativa de uma maior 

frequência e apropriação por parte dos usuários. A possibilidade de a comunidade do 

bairro “redescobrir o espaço público como sítio privilegiado de apropriação e 

convívio”
77

. 

 

6.4 Programa geral 

O projecto da escola como um todo subdivide-se em duas unidades complementares: 

Um edifício de carácter mais público (imagem 52 A) e um edifício de carácter mais 

privado (imagem 52 B). A subdivisão do projecto é efectuada pelas distintas funções 

dos edifícios e pela possibilidade de ambos funcionarem independentes. Foi tido em 

conta, optando-se por manter, o eixo viário de acesso ao bairro, como forma de 

transição de espaços entre o edifício de carácter público e o de predominantemente 

privado. Para o eixo viário prevê-se uma redução do número de faixas, um ligeiro 

desnivelamento e uma construção em calçada à portuguesa de forma a provocar um 

abrandamento automóvel pois segundo Gehl “se a velocidade de circulação reduzir de 

60 para 6 Quilómetros por hora, a quantidade de gente existente nas ruas parecerá dez 

vezes maior, pois cada pessoa estará dentro do campo visual num tempo dez vezes 

maior”, ou seja tráfico lento significa cidade animada e ainda fomenta uma maior 

segurança nas ruas.  

                                                           
76
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Imagem 52 – Planta geral  

A – Edifício de carácter público; B – Edifício de carácter privado  

 

 

 Edifício de carácter público: Edifício dotado de uma versatilidade no que toca as 

suas funções. Tem como primeira funcionalidade apoiar a escola, no entanto pode 

servir a comunidade e a cidade de Lisboa oferecendo locais aptos a espectáculos. 

Permite a possibilidade de auto-sustento da escola através do aluguer dos espaços. 

O edifício propõe as seguintes unidades: um anfiteatro exterior que colmata o 

parque urbano (tal como a intervenção de Jorge Mário Jéuregui na Favela do 

Vidigal, o anfiteatro faz a transição de dois espaços, que no caso de Jáuregui 

assume o papel de “entrada” do bairro, transição deste para a cidade – imagem 23, 

pág. 32); dois auditórios, um de maior dimensão de estrutura mais fixa e outro 

A 

B 
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mais experimental de menor dimensão. Ambos possuem características distintas 

de forma a garantir condições para a diversidade de artes que possam vir a 

decorrer no espaço; Zonas de instalações técnicas e camarins de apoio aos 

auditórios; átrios de entrada e de transição do exterior/interior e sua respectiva 

área de apoio aos usuários (imagem 53). O átrio tem também como função 

controlar as entradas e saídas através de uma antecâmara composta pela bilheteira 

e bengaleiro; criação de um percurso superior que alberga um “foyer/bar” e que se 

relaciona directamente com o exterior; uma oficina de montagem de cenários e 

apoio ao edifício e seus espectáculos, uma sala de ensaios e um estacionamento 

subterrâneo que ocupa metade do local de implantação. Trata-se de um 

estacionamento público que serve e apoia todo o edifício (imagem 54). 

Prevê-se no piso térreo praças (considera-se praça o espaço público entre o 

edifício de carácter publico) compostas predominantemente por lojas, restaurantes, 

bares e cafés. Com isto pretende-se gerar maior movimento e animo nas praças e 

suas zonas de estadia, através de esplanadas.  

 

Imagem 53 – Planta de piso térreo Edifício de carácter Público  

1 – Anfiteatro exterior; 2 – Grande Auditório; 3 – Pequeno Auditório; 4 – Sala de Ensaios; 5 – Oficinas; 

 6 – Praças; 7 – Cafés, restaurantes e lojas 

1 
4 

3 

2 

5 

6 
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7 

7 
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Imagem 54 – Planta de piso 1 , Edifício de carácter Público  

1 – Foyer-bar; 2 – Zona técnica de apoio aos Auditório; 3 – Administração; 4 -Estúdios 

 

 Edifício de carácter privado: Edifício composto maioritariamente por salas de 

aulas, de uso mais regular e frequente. Propõe-se estúdios de maior dimensão, 

para exercícios práticos colectivos como aulas de dança e teatro ou mesmo de 

alguma banda de música; e suas respectivas zonas de apoio, nomeadamente 

balneários. Esses situam-se nos extremos do edifício. Salas para aulas teóricas 

adaptáveis a salas práticas para eventuais cursos e workshops efémeros, 

nomadamente para a comunidade idosa e reformada residente no bairro (imagem 

55). Pequenas salas e estúdios para ensaios e aulas individuais, possíveis de se 

alugar para auto-sustento do bairro (semelhante ao estúdio de música do Bairro do 

Alto da cova da Moura). É proposta, também, uma zona de administração e um 

bar. Bar esse localizado no piso superior da cantina, o que permite uma relação 

visual directa deste com a cantina (imagem 56). No entanto a inexistência de um 

acesso directo entre eles não é viável pois a cantina possui um carácter semi-

público. Assim no edifício da escola desenvolvem-se ainda zonas de carácter 

semi-público: A cantina e o ginásio que servem tanto a escola como o bairro. O 

1 

2 

2 

3 

4 
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acesso a ambos é feito de duas formas: o acesso do público é praticado através de 

uma praça, que simultaneamente apoia a cantina potenciando o espaço para 

refeições no exterior; enquanto o acesso da escola é realizado através do átrio 

central, cuja função passa pela distribuição as várias zonas distintas da escola. 

 

Imagem 55 – Planta de piso térreo, Edifício de carácter Privado 

1 – Entrada; 2 – Salas/estúdios de aula; 3 – Estúdios individuais 4 – Estúdios colectivos; 5 – Cantina; 

6 – Cozinha; 7 – Serviço de administração e zona de Professores; 8 – Balneários; 9 – Rua Pedonal com 

Comércio; 10 - Pavilhão desportivo; 11 - Pátios 

 

 

Imagem 56 – Planta de piso 1, Edifício de carácter Privado 

1 – Salas/estúdios colectivos; 2 – casas de banho; 3 – Administração 4 – Salas de aulas; 

5 – Estúdios individuais; 
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6.5 Espaço público vs espaço privado 

A proposta procura jogar e intercalar simultaneamente o espaço público no espaço 

privado. Pretende-se que a inserção de um equipamento com uma componente privada 

não delimite nem seja uma barreira física no desenvolvimento do espaço público. Para 

tal recorreu-se à criação de duas praças e de uma rua pedonal que possibilita o 

atravessamento e a continuação do espaço privado, de modo a evitar a construção de um 

“obstáculo geográfico”
78

. Duas praças de maior dimensão que possibilitam um 

escoamento do parque urbano e procuram fazer a transição do anfiteatro exterior ao 

edifício de escola. Seguida de uma rua pedonal que faz a transição das duas praças para 

uma zona residencial (imagem 57). 

 

Imagem 57 - Espaço Público vs Espaço  Privado 

                    Espaço Privado                                 Espaço Público 
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6.6 Um Lugar vivo, o espaço público 

“As pessoas e actividades humanas atraem outras pessoas…/… Se existe muita gente, 

ou se está a acontecer algo, a tendência é que se agrupem mais pessoas e 

acontecimentos, e as actividades crescem tanto em número como em duração”
79

.  

Com a criação de praças e ruas pedonais pretende-se garantir e proporcionar movimento 

e actividades. Criar espaços animados e condições agradáveis para estadias é um 

pressuposto desta proposta. Como referiu Gehl espaços onde a acção e acontecimentos 

são sistemáticos, a tendência é que se incorporem ainda mais acontecimentos e pessoas. 

Posto isto a proposta procura espaços aptos ao desenvolvimento de acontecimentos de 

forma a captar o interesse e a estadia do maior número de pessoas possíveis, o que 

possivelmente gerará estadias, e a hipótese de estas se prolongarem. A concepção da 

escola de artes cénicas pode ser vantajoso numa situação idêntica à descrita, visto a rua, 

a praça, ou qualquer espaço público poder ser encarado como um palco de actuação e 

ensaios. A probabilidade de se ir na rua e “tropeçar” num grupo de artistas que ensaiam 

um música ou um acto de teatro é maior que num espaço público banal. Numa condição 

destas a tendência é as pessoas aglomerarem-se para assistir ao acontecimento. Assim o 

espaço público deve estabelecer lugares e proporcionar condições para estadias, 

actividades e acontecimentos mais prolongados. 

 

6.7 Efeito de bordo 

“Perto de uma fachada estamos menos expostos do que se estivermos no meio de um 

espaço: não estorvamos ninguém nem nada, podemos ver mas não estamos demasiado 

visíveis, e o território pessoal fica reduzido a um semi-circulo em frente a cada 

indivíduo”
80

. 

Segundo o autor Jan Gehl, os indivíduos tendem a sentir-se mais seguros e menos 

expostos consoante o controlo e domínio que possuem das actividades que se 
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desenvolvem ao seu redor. Quando tal não se proporciona a tendência é para que se 

sintam sem protecção, provocando sensações desconfortáveis. Assim os espaços 

públicos propostos visam possibilitar boa visibilidade aos seus usuários, “de maneira a 

que os seus bordos correspondam aos limites de campo social de visão”
81

. Se os espaços 

públicos são mal dimensionados, não existe a possibilidade de um controlo visual geral 

sobre o que se está a passar, o que provoca desconforto. Assim, junto às fachadas dos 

edifícios, são desenvolvidas zonas de maior permanência e estadia, como esplanadas. O 

que possibilita a libertação do centro das praças, apta a fomentar qualquer tipo de 

actividades. 

Ainda no âmbito do dimensionamento e controle visual o autor enuncia as medidas 

máximas de conforto visual no espaço público e são estas: máxima distância para se ver 

o que se está a passar é entre 70 a 100 metros e a máxima distância para se distinguir 

expressões faciais encontra-se entre 20 a 25 metros. As medidas referidas foram tidas 

em conta no desenho do espaço público. 

 

6.8 Hierarquização dos domínios  

Pretende-se clarificar o modo como os vários espaços do projecto se articulam e 

garantem tanto a privacidade de determinadas zonas como os pequenos estúdios 

individuais, e simultaneamente o contacto com os espaços públicos de maior 

movimento que em limite são todos os espaços públicos propostos no projecto. Neste 

sentido é relevante todo o espaço apto a estas transições seja este átrio de entrada e 

corredores. O projecto da escola subdivide-se então em três domínios: Espaços 

públicos, que é todo o espaço público exterior, exceptuando os dois pátios 

geradores/motores dos estúdios e salas de aula, presente no edifício de carácter mais 

privado. São também de carácter mais público, a cantina e o pavilhão desportivo visto 

que servem tanto a comunidade local como os alunos. 

No domínio do semi-público encontra-se todo o edifícios de carácter mais público, que 

mesmo tendo este carácter, apenas é acessível ao publico usuário do espaço, (indivíduos 

que procuram desfrutar dos seus espectáculos e espaços). A transição do espaço público 
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para o semi-publico é efectuada através de uma câmara de entrada controlada pelas 

bilheteiras e acesso vertical do parque de estacionamento subterrâneo. 

O mesmo se sucede na entrada da escola que é efectuada através de um átrio, que 

controla e distribui os seus usuários. A mesma ideia de hierarquização de domínios é 

reflectida nas fachadas que compõem toda a intervenção (imagem 58). 

 

 

Imagem 58 – Hierarquização dos espaços do projecto 

    Comércio, lojas, cafés, restaurantes             Espaço público exterior – praças, rua pedonal, anfiteatro  

     Espaço semi publico exterior                       Espaço privado                 Auditórios 

 

 

6.9 Gradação das relações interior/exterior 

Pretende-se uma ampla relação entre as zonas comuns dos edifícios propostos com o 

exterior. São propostas grandes fachadas envidraçadas permitindo simultaneamente 

cativar a atenção dos indivíduos e usuários do espaço que por ali passem e convidá-los a 

entrar e a conhecer as ambiências que o local oferece. 

Em contraste, no edifício de carácter mais público, toda a zona técnica e camarins, 

procura anular o contacto visual com o exterior, de forma a enfatizar, as áreas públicas 

do edifício. Ainda no mesmo edifício. O percurso superior é acompanhado por uma 

série de vãos que permitem a captação de todo o parque urbano, à qual pertence, com 

Planta piso térreo Planta piso 1 
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excepção das duas passagens pontes (uma das quais composta pelo foyer), que são 

caracterizadas por grandes vão envidraçados de forma a criar algumas vistas 

panorâmicas sob o parque e toda a proposta de intervenção. 

Há medida que os espaços públicos, no edifício de carácter mais privado, dão lugar a 

espaços de transição como os pequenos átrios de distribuição e corredores, a relação 

com o exterior vai estreitando-se e diminuindo. As fachadas que compõem os 

corredores de distribuição para as salas e estúdios de aula são envidraçadas 

complementadas por uma série de elementos verticais, brise-soleils nos quais, uns são 

de carácter estrutural e portanto permanentes e os outros móveis. O que permite um 

maior controlo de entrada da luz directa e contacto visual com o exterior. 

Num campo mais privado, que é o caso das salas e estúdios, a relação com o exterior é 

estritamente a mínima e necessária. É efectuada através de vão estreitos e longos, com 

contacto visual directo para os pátios centrais da escola. A estreita relação do 

interior/exterior das salas e estúdios, proporcionam uma melhor qualidade acústica das 

mesmas e permite um maior grau de concentração e instrução dos usuários do espaço. 

(permite diminuir o grau de distracção que muitas vezes é provocado pelas actividades 

circundantes que tomam lugar no espaço exterior). 

 

6.10 Equipamentos exteriores principais e secundários 

O equipamento exterior fixo presente na proposta encontra-se nas extremidades das 

praças e é constituído por bancos agregados aos canteiros de baixa vegetação, elemento 

de transição das praças para a via automóvel. 

O equipamento secundário é composto por uma série de rampas e escadas que poderão 

funcionar como bancos, em dias de maior afluência. Servem de charneira do espaço de 

circulação - via automóvel, para o local de maior estadia e permanência - as praças. 

O equipamento móvel proposto é todo aquele que compõe as esplanadas, derivados dos 

cafés, restaurantes e lojas propostas. Desenvolvem-se nas extremidades das praças, 

junto às fachadas e de igual modo na rua pedonal que atravessa o edifício da escola de 

carácter mais privado. 
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7 Conclusão 

 

Terminado este trabalho conclui-se que a cidade de Lisboa, de um modo geral, 

beneficiou com a construção dos Bairro Sociais construídos ao longo do sec XX, por 

imposição dos acontecimentos sociais e económicos da época. Alguns destes bairros 

como o Bairro do Arco do Cego, actualmente inseridos na malha urbana, são nos dias 

de hoje bairros de grande procura, por uma classe média/média alta, por serem 

habitações de carácter bairro/jardim e não em altura tipo “gaveta”. Porém, existem 

bairros, como o Bairro Padre Cruz, que “ainda” não conseguiram este estatuto, talvez 

pela sua localização fora de portas da cidade e, onde ainda se verificam alguns 

problemas de inserção social. 

 

Depois de um breve levantamento e apreensão dos problemas existentes verificaram-se 

uma série de conflitos internos no bairro, provocados tanto pela sua construção, em 

épocas distintas, como por diferenças das comunidades que aí foram realojadas. Foram 

também sentidas, por parte dos moradores do bairro, uma alienação e exclusão perante a 

cidade. Sentimentos gerados pela falta de acessibilidades, transportes e, sobretudo, pela 

existência de inúmeros equipamentos geradores de barreiras físicas que, impossibilitam 

a conexão do bairro com a cidade e a incapacidade de consolidificação da malha 

estrutural do bairro.  

 

Assim, é proposto nesta dissertação um projecto baseado em outros, de objectivos 

idênticos, ou seja, que procuram a integração de comunidades marginalizadas e 

simultaneamente a integração dos bairros na malha e estrutura das respectivas cidades. 

São analisados exemplos como as Favelas do Rio de Janeiro no Brasil projectados pelo 

arquitecto Jorge Mario Jáuregui, onde foram feitas escolas de música e de teatro para 

estimular o convívio entre os seu moradores e, igualmente, oferecer a oportunidade de 

oferecerem algo à cidade, proporcionando aos habitantes a possibilidade de fazerem 

parte integrante da cidade. Foi também analisado uma escola de artes e o seu impacto no 

bairro e sua comunidade desfavorecida, em Los Angeles. Visualizou-se o impacto 

positivo da intervenção através das várias fases do projecto necessárias, devido â forte 

adesão por parte dos moradores. No caso de Lisboa são referidos dois exemplos de 

iniciativas desenvolvidas na periferia de Lisboa, mais propriamente, no concelho da 
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Amadora que procuraram integrar jovens através da música, com a construção de um 

estúdio de música no Bairro do Alto da Cova da Moura e a iniciativa da Orquestra 

geração, que visa o ensino de música a jovens interessados. Salienta-se que foi tido em 

conta a contextualização socioeconómica e cultural distinta dos casos de estudo 

analisados, comparativamente ao Bairro Padre Cruz. No entanto, foram exemplos 

importantes e incisivos na procura da regeneração da comunidade do Bairro, visto esta 

ser maioritariamente idosa. Com base nos casos de estudo, propôs-se um equipamento 

público, mais propriamente uma escola de Artes Cénicas (teatro, música e dança) capaz 

não só de revitalizar e regenerar a comunidade do bairro como também incentivar e 

convidar comunidades vizinhas a frequentarem e conhecerem o Bairro. 

 

Como resposta ao isolamento e desintegração do Bairro para com a cidade desenvolveu-

se uma proposta urbana de forma a consolidar a malha do bairro com a cidade 

envolvente e, simultaneamente, oferecer uma série de equipamentos e serviços em falta. 

Com a intervenção urbana pretendeu-se resolver determinadas carências no bairro, 

como as acessibilidades e mobilidades, propondo um eixo longitudinal director – que 

conecta a Pontinha ao Lumiar, e que é acompanhado por diversos transportes públicos 

como o funicular, a proposta de uma ciclo via e a eventual paragem de metro. Ainda na 

intervenção urbana é proposto um parque urbano que “amarra” a proposta ao já 

existente e oferece zonas de lazer de maior permanência e estadia.  

 

A localização da escola de Artes Cénicas foi definida consoante o plano urbano de 

forma a dar resposta aos seus usuários. Implementada na “entrada” do Bairro – junto ao 

pólo de equipamentos públicos já existentes, a escola tem como finalidade servir a 

comunidade local como também qualquer indivíduo interessado em utilizá-la. Após 

visitar o conservatório de música e dança, ambas escolas inseridas e adaptadas a antigos 

palácios de instalações deficientes para o seu fim e propósito, existe a hipótese de 

ambas serem transferidas para a proposta apresentada. 

 

A escola foi concebida de forma a dar respostas a actividades específicas como a dança, 

a música e o teatro. Propuseram-se estúdios individuais, salas para aulas teóricas e 

estúdios de maior dimensão para actividades colectivas. Num outro edifício, não menos 

importante criaram-se dois auditórios – um pequeno e outro grande, um anfiteatro 

exterior e também uma ampla sala de ensaios e oficinas para concepção de cenários e 
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qualquer elemento de apoio aos espectáculos que complementa e sustenta a escola. A 

sustentabilidade referida deriva da possibilidade de alugar os espaços do edifício de 

carácter mais publico e independente, de forma a sustentar a escola e o seu 

funcionamento. 

 

Posto isto e para terminar, considera-se que este projecto poderá ser uma mais-valia não 

só para o Bairro Padre Cruz mas, também, para e Cidade de Lisboa e para o 

desenvolvimento das Artes em Portugal.   
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ANEXO 1 

 
 Entrevistas a Jovens do Bairro Cova da Moura  

 Lista e localização de alguns Auditórios na Cidade de Lisboa 

 Fotografias da visita ao Conservatório de música e dança de Lisboa 
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Entrevista 1 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 28 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado – 

perguntar a última profissão e situação):  

Mediador e animador sócio-cultural. 

 

1. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

      Há 26 anos. Cabo Verde 
 
2. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 

Sim, sinto-me em casa. A maioria da família não quer sair daqui. O Bairro tem um 

sentido cultural activo, espírito de comunidade, entre-ajuda. Existe uma vida 

bairrista. 

 
3. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

No estúdio de Música. Com muito gosto, part-time (formação de escrita).  

                 
4. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 

Positivo, todos trabalham para o bem da comunidade. 

 
5. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu impacto 

no interior/exterior do bairro? (projecção) 

Enorme a projecção exterior, cento e tal projectos. Trabalho com crianças, 
idosos …, apoio jurídico, trabalho com reclusos e ex-reclusos 

 

 

6. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

      Participo em quase todas 
 
7. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

 

 
8. É um factor positivo para os moradores do bairro? 

      Para os jovens de bairro sim, tem muita adesão 
 
9. Qual a sua projecção para o exterior? 

Muita aderência. Alugam para fora a preços especiais, ajuda do técnico. 

 
10. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

      Sim é. 
 
11. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 

      Jovens, a maioria. 
Sonho de muitos jovens aqui do bairro, arranjar espaço e financiamento 
Estúdio surgiu 2007/2008 
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Entrevista 2 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 20 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado 

– perguntar a última profissão e situação): 

 Desempregado 

 
12. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

            Moro no bairro há 20 anos. 
 

13. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 

Adoro, não há um bairro igual a este. 

 

14. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

            Com actividades. Como correr, jogar à bola. É bom para o convívio.  
 

15. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 

São um bom apoio para o bairro. 

 

16. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu 

impacto no interior/exterior do bairro? (projecção) 

            Bastante positivo. 
 

17. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

No momento não. Já fui mentor no Atl. Apoio aos jovens. 

 

18. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

            É um bom projecto, um bom apoio aos novos talentos. 
 

19. É um factor positivo para os moradores do bairro? 

            Mais para jovens, não tanto para bairro. 
 

20. Qual a sua projecção para o exterior? 

Quando vêm pessoas de fora para conhecer o bairro é um ponto de 
referência. 

 
21. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

E uma grande adesão, todos…?! 

 

22. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 
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Entrevista 3 

 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 25 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado 

– perguntar a última profissão e situação):  

Carpinteiro, operador logístico. 

 
 

23. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

              Desde que nasci. 
 

24. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 

Sim, já me adaptei. Os moradores nem sabem porque é que ficam. 
Parece que o bairro “tem cola”. 

 
25. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

            A Jogar á bola, às cartas, computador, playstation. Dentro do bairro. 
 

26. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 

            Boas, dá parar conviver. 
 

27. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu 

impacto no interior/exterior do bairro? (projecção) 

            Sim. 
 

28. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

           Já participei. No estúdio de música. 
 

29. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

Muito bom mas podia ser melhor. Podia haver alguém que desse 
formação. 

 
30. É um factor positivo para os moradores do bairro? 

Sim. 

 
31. Qual a sua projecção para o exterior? 

                Grande projecção mas podia ter mais. Podia ser mais aberto ao público. 
Ainda só está aberto para certas pessoas. 

 
32. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

Sim, há muita adesão. A nova geração quer ser toda rapper. 

 
33. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 

Jovens. 
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Entrevista 4 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 19 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado 

– perguntar a última profissão e situação):  

Estudante. 

 
34. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

            Há 2 anos. Já vivi em Alcântara, Damaia e cabo verde. 
 

35. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 

            Sim, sinto-me mais a vontade. Aqui somos todos iguais. 
 

36. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

            Gosto de jogar batota, jogar futebol e playstation. 
 

37. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 

            Boa, mas devia melhorar. Melhorar o estúdio. 
 

38. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu 

impacto no interior/exterior do bairro? (projecção) 

            Sim. 
 

39. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

            Às vezes. Faço algumas visitas guiadas ao bairro. 
 

40. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

            O estúdio é bom. 
 

41. É um factor positivo para os moradores do bairro? 

            Sim. 
 

42. Qual a sua projecção para o exterior? 

Música ouvida lá fora. Adoro as músicas, fazem maior sucesso. Têm 
muito impacto. 

 
43. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

Sim. Já gravei uma vez e há muitos jovens a gravar. 

 
44. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 

            Jovens. 
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Entrevista 5 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 26 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado 

– perguntar a última profissão e situação):  

Estudante durante a noite. 

 
 
 

45. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

            Desde que nasci. 
 

46. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 

Sim. O bairro tem de tudo. 

 
47. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

            A beber. Nos cafés e bares. 
 

48. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 

Muito boa. Graças a Deus que temos o apoio dessas associações.  

 
49. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu 

impacto no interior/exterior do bairro? (projecção) 

            Sim, muito positivo. 
 

50. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

Já participei em praticamente todas. 

 
51. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

            Bom, muito bom. É uma óptima maneira dos jovens se ocuparem. 
 

52. É um factor positivo para os moradores do bairro? 

Sim. 

 
53. Qual a sua projecção para o exterior? 

            Traz muita gente de fora. Traz malta conhecida. 
 

54. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

Sim, acompanham o trabalho de fora. 

 

55. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 

      Jovens, entre os 12 e os 30 e tal anos. Há poucos idosos e crianças.  



A Sustentabilidade dos Bairros Sociais FA-UTL 

 

 82 

Entrevista 6 

 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 21 

 Profissão e situação na profissão (no caso de ser reformado ou desempregado 

– perguntar a última profissão e situação):  

Nada 

 
 

56. Há quanto tempo é que mora no Bairro? Onde morava antes – local? 

Moro no Bairro desde que nasci. 
 

57. Gosta de morar no Bairro? Porquê? 
Sim. Nasci aqui, tenho os meus amigos. 

 
58. Como é que ocupa os seus tempos livres? E onde? 

            Aqui no bairro. Praia de vez em quando, Carcavelos, Estoril. 
 

59. Qual a sua opinião sobre as associações/instituições do bairro? 
Têm feito um bom trabalho. 

 
60. Em relação à associação Moinho da Juventude, considera positivo o seu 

impacto no interior/exterior do bairro? (projecção) 

            Nunca vou à associação. Só lá ia quando era mais novo. 
 

61. Participa em alguma actividade/projecto realizado pela associação? Qual? 

            Sim, como ocupação nos tempos livres. No projecto BPKN. 
 

62. Qual a sua opinião do projecto musical? (estúdio de música) 

            É fixe. 
 

63. É um factor positivo para os moradores do bairro? 
É sim, para poderem cantar. Dá mais moral. 

 
64. Qual a sua projecção para o exterior? 

Mensagens positivas sobre o bairro e o que se passa aqui dentro. Trás 
pessoas de fora 

 
65. É evidente uma grande adesão dos moradores ao projecto? 

Sim, muita gente começou a cantar. 

 
66. Qual a faixa etária que mais frequenta e utiliza o estúdio? 

Jovens e velhos também. 
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Exemplos de Auditórios na cidade de Lisboa 

 

Nesta pesquisa considerou-se alguns auditórios em Lisboa. Conclui que, a maioria, se 

encontra localizada na zona antiga e ribeirinha da cidade. 

Pequenos auditórios: até 500 Lugares 

Grande Auditório: mais de 500 lugares 

 

1. Culturgest, sede da CGD Campo Pequeno 

 

            
Grande auditório 616 lugares                     Pequeno auditório 147 lugares 

 

2. Carlos Paredes, Benfica, 113 lugares 

3. Fórum Picoas, Av. Da República, pequeno auditório 

4. Museu Nacional de Arte Antiga, Rua das Janelas Verdes, 200 lugares 

5. Associação das Farmácias, Alto de Santa Catarina, pequeno auditório 

6. Museu do oriente, Alcântara, pequeno auditório 

7. Centro de Congressos de Lisboa, Expo, Conjunto de 10 Auditórios, pequenos 

com cerca de 100 a 250 lugares, grandes com mais de 500 lugares 

8. Antigo centro de Congresso, Junqueira 

9. Biblioteca Nacional, Av. da Índia 

10. Ala Magna, Entre Campos 

11. Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, pequeno 

12. Centro Cultural de Belém, Belém 

13. Centro Cultural Malaposta, Olivais Basto 

14. Coliseu dos Recreios, Rossio 

15. Teatro São Luíz, Rua António Maria Cardoso 

16. Teatro São Carlos, Rua Serpa Pinto 

17. Teatro Tivoli, Av. da Liberdade, 1080 Lugares 
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Planta do teatro tivoli,                    Grande auditório, 1080 lugares 

copyright @ Teatro Tivoli 2008 / Lx Skene 

 

18.Teatro Armando Cortês, Casa do Artista, Pontinha, pequeno auditório, 300 

lugares. 
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Fotografias da visita ao Conservatório de música e dança de Lisboa 

 

 

              
Espaços exteriores 

 

            
Coberturas 

 

           
                                                Salas de dança                                             Sala dos computadores 

 
 

 
 

 

         
Sala de entrada                                  Vestiário                                            Casa de Banho 
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ANEXO 2 
 

 

 Maquetes de estudo 

 Plano Urbano 

 Projecto de Escola de Escola de Artes Cénicas para o Bairro Padre Cruz 
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           1. 

 

 
                   2. 

 

 
                   3. 

1, 2. 3 

Diferentes 

perspectivas da 

maquete de 

primeiro estudo de 

implantação da 

escola de Artes 

Cénicas no Bairro 

Padre Cruz 
(Maio de 2010) 
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                4. 

 

 
                              5. 

 

 
                      6. 

 

4, 5, 6 

Diferentes perspectivas 

da maqueta de 

primeiro estudo de 

implantação dos dois 

auditórios, pensados 

para a escola de Artes 

Cénicas no Bairro 

Padre Cruz 

(Maio de 2010) 
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         7. 

 

 

 

 

 
          8. 

7. 8 

Segunda maqueta de estudo com projecção da escola de Artes Cénicas no Bairro Padre Cruz 

(Junho de 2010) 
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                    9. 

 

 
                10. 
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9, 10, 11 

Maquetes de estudo dos edifícios da escola de Artes Cénicas no Bairro Padre Cruz 

(Junho de 2010) 
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             12. 

 

 

 
       13. 

 

 

 

                         
         14.                                                                    15. 

 

12, 13, 14, 15 

Pormenores das maquetes de estudo dos edifícios da escola de Artes Cénicas no Bairro Padre Cruz 
(Junho de 2010) 



Como resposta a uma análise previa do bairro Padre Cruz, propõe-se uma Escola de Artes 

Çénicas. Uma escola capaz de servir não só a comunidade local do Bairro, mas também toda 

a cidade. Um lugar que estimule o ensino e a prática de actividades artísticas como o teatro, 

a música e a dança e que, simultaneamente ofereça locais apropriados ao seu desenvolvi-

mento; Que ofereça pontualmente, à cidade espectáculos e actividades; que dê oportuni-

dades e meios de comunicação corporal e musical aos jovens e conjuntamente proporcione 

workshops à comunidade idosa do Bairro e arredores.

Ao equipamento da escola pretende-se associar um espaço público onde os usuários 

possam conhecer-se e conviver, de forma a promover novos conhecimentos e relações so-

ciais. Um local complementado com a inserção de restauração e comércio que estimule uma 

maior permanência e estadia. Propõe-se um espaço onde se prevê uma certa vida e dina-

mismo, com o intuito de combater a insegurança presente no Bairro Padre Cruz e arredores.

A localização da Escola foi definida consoante o plano urbano, de forma a dar resposta aos 

seus usuários. Implementada na "entrada" do Bairro - Junto ao pólo de equipamentos já e-

xistente. Após a visita ao Conservatório de Música e Dança, ambas inseridas e adaptadas a 

antigos palácios cujas instalações são deficientes para o seu fim e propósito, existe a hipó-

tese de ambas serem transferidas para a proposta apresentada.

A proposta subdivide-se em duas unidades complementares: um edificio de caráter mais 

público e um edificio de carácter mais privado. A subdivisão do projecto é efectuada pelas 

distintas funções dos edifícios e pela possibilidade de ambos funcionarem independentes.

PPropuseram-se estúdios individuais, salas de aulas teóricas, estúdios de maior dimensão 

para actividades colectivas, e uma cantina de carácter público, que serve simultaneamente a 

escola e a comunidade residente local. Num outro edifício, criaram-se dois auditórios, um 

pequeno e outro grande, um anfiteatro exterior e também uma sala de ensaios e oficina para 

concepção de cenários, de forma a complementar e sustentar a escola. O auto-sustento da 

escola deriva da possibilidade de alugar os espaços do edifício de carácter mais público e in-

dependente.
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