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RESUMO 
Este trabalho visa estudar a hipótese de uma intervenção de âmbito futurista num 

bairro degradado. 
Para tal, contará uma recolha, e descrição de exemplos de espaços imaginados para 

um tempo futuro, por cineastas, arquitectos e escritores, estudando-os, comparando-os e 
extrapolando conhecimentos para uma proposta de projecto que se integre na Cova da 
Moura sem que daí surjam graves prejuízos para a comunidade existente 
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This Report of the Master Degree’s Final Project is aimed to study the possibility of an 
futurist type intervention in a slum. 

For that purpose it will have a collection and description of imagines spaces for the 
future, by writers, architects and film directors, studying them comparing them so from that 
can be created a real project for Cova da Moura that doesn't hinder the existing community.   
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Introdução 

 

Tema e Enquadramento 

 Fernando Pessoa afirmou-o: “Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce”. A 

capacidade de sonhar, imaginar, criar, é dos grandes motivadores para o ser humano. 

Sonham-se histórias, feitos, mundos, locais, cidades, vidas. Sonham-se alternativas, 

realidades, futuros. É concebido o que não existe, o que pode mudar, o que pode vir a 

ser criado. Nestas concepções capta-se e potencia-se a capacidade de sonhar de 

novas gerações que, fascinadas com o que lhes é apresentado, se deixam influenciar, 

procurando tornar realidade o que outros sonharam. E assim o futuro se constrói a ele 

próprio, na procura de convergência entre o fictício e o real. 

 A ficção abrange inúmeros campos, desde o social, o tecnológico, o político, o 

espacial e o arquitectónico (entre outros). São concebidas cidades utópicas, cidades 

distópicas; edifícios maciços, de cortar a respiração; apartamentos claustrofóbicos ou 

degradados; locais luxuosos e de beleza deslumbrante; subúrbios inóspitos e 

insalubres; mega-infraestruturas; mega-estruturas; cidades debaixo da terra; cidades 

debaixo do mar; cidades no ar… 

 O limite é a capacidade de criação de cada um, pois a concepção, 

materialização e transmissão destes cenários é algo bastante mais facilitado do que 

até há poucos anos. A popularização de novas tecnologias a isso ajudou. As imagens 

geradas por computador substituíram os modelos à escala em filmes, dando-lhes 

maior plausibilidade visual; as fotomanipulações digitais permitem a público mais 

alargado criar novas versões de realidades pré-existentes e familiares; a internet 

possibilita uma divulgação quase instantânea de qualquer criação para uma audiência 

virtualmente global. 

 É sobre estas visões que se centrará esta dissertação, subjacente à ideia de 

desenvolvimento de uma proposta que vise a integração entre um bairro 

subqualificado – o Bairro da Cova da Moura – e o seu contexto urbano imediato e 

metropolitano. 

 Esta escolha está intimamente relacionada com o fascínio que desde novo tive 

com o campo da ficção científica, com influências que vão desde desenhos animados 

infantis (como Os Jetsons, de Hanna-Barbera), filmes (a trilogia de Back to the Future, 



Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa 2011 

2 
 

de Robert Zemeckis, por exemplo) ou livros (saliento Neuromancer, de William 

Gibson) e os locais para onde tais influências me transportavam. 

 

Objectivos 

 É pretendido, ao longo desta dissertação: 

 - Investigar a história da ficção científica em meios de comunicação de cariz 

principalmente visual (filmes, séries, jogos) com especial atenção em espaços, 

cidades ou edifícios para uma compreensão da sua génese, evolução e 

transformação; 

 - Reunir exemplos de projectos de arquitectura que, no seu tempo, fossem 

considerados visões fictícias ou propostas para um futuro possível e/ou distante, 

estudando as suas relações com a realidade; 

- Enumerar e caracterizar tecnologias que estejam no limiar entre a realidade e 

ficção científica: protótipos, materiais e conceitos reais que possam vir a ser usadas 

em aplicações arquitectónicas ou conceitos fictícios cuja concretização real seja 

plausível; 

 - Estudar uma possível intervenção no Bairro da Cova da Moura que concilie o 

tema da des-sub-urbanização com uma visão futurista/fictícia plausível. 

 

Metodologia e Delimitação 

 A realização do trabalho foi dividida em duas partes. A primeira de recolha de 

informação através de literatura específica de ficção científica ou de Arquitectura e 

visionamento de filmes, séries e jogos relacionados com o tema em questão, seguida 

do seu tratamento e relacionamento. Houve um forte investimento na internet como 

base de pesquisa, devendo-se isto ao tema específico do trabalho, que envolve uma 

constante actualização do que é considerado inovador. 

 A segunda parte envolve uma aplicação desses conhecimentos a um nível 

prático, sendo realizada paralelamente com o projecto que acompanha esta 

dissertação e com base em análises do Bairro da Cova da Moura efectuadas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e pela Iniciativa Bairros Críticos. 
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 Devido à vastidão do tema deste trabalho – o campo da ficção científica 

moderna tem a sua génese em escritores como Júlio Verne (meados do séc. XIX) – 

uma restrição da área de estudo revelou-se imperativa. Sendo a Arquitectura uma 

área predominantemente visual foi dada preferência aos meios de comunicação de 

cariz mais visual, como filmes e jogos de vídeo, a partir de meados do séc. XX. 

Desses foram escolhidos os que mais impacto geraram a nível crítico, mudaram 

paradigmas ou tiveram uma grande aceitação pública. 

 

Organização do Documento 

 Esta dissertação apresenta-se dividida em dois. A primeira parte desenvolve o 

tema das visões futuristas. Exemplos de filmes e jogos de vídeo serão, descritos e 

analisados, tal como projectos visionários, que que ajudaram a mudar concepções, os 

projectos fantasiosos serão o centro deste capítulo. 

 A secção final será especificamente dedicada ao Bairro da Cova da Moura e ao 

seu projecto de des-sub-urbanização de cariz futurista. O que se pode fazer, o que 

não se pode, a possibilidade ou impossibilidade de aplicação de modelos entretanto 

extraídos (se existirem) das duas partes anteriores deste trabalho. 

 Em anexo seguirão as peças desenhadas do projecto realizado e partes 

relevantes do processo de trabalho. 

 

Estado dos Conhecimentos 

 O filme Metropolis (1927) de Fritz Lang foi o primeiro filme de ficção científica e 

a sua influência ainda hoje é mensurável na maneira como a ficção é imaginada. 

Outros filmes como Blade Runner (1982), a saga Star Wars (1977-2005) e a trilogia de 

Matrix (1999-2003) assumem importância pela maneira como marcaram a percepção 

do público e ainda hoje são relevantes no panorama cinematográfico. 

 O livro Neuromancer (1984), de William Gibson, foi, a par do filme Blade 

Runner, o principal impulsionador do subgénero cyberpunk, um movimento que 

cresceu e assumiu um papel predominante na ficção literária e cinematográfica, 

reinventando os habituais cenários, histórias e temáticas da ficção científica e 

ajudando a popularizar palavras que ganharam entretanto lugar cativo na linguagem 

comum, como cyberspace.  



Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa 2011 

4 
 

 Páginas da internet como inhabitat.com ou ted.com proporcionam 

actualizações constantes e recentes sobre novas tecnologias, projectos ou 

conhecimentos nos mais variados campos. A primeira tem uma parte inteiramente 

dedicada a ideias, projectos e propostas de cariz ambiental no campo da Arquitectura, 

mantendo-se actualizada anunciado e divulgando materiais, equipamentos, edifícios 

ou conceitos com regularidade. A terceira página alberga centenas de vídeos de 

conferências de todos os campos de conhecimento (inclusive Arquitectura), dadas por 

pessoas com créditos firmados naquilo que expõem ao público. 

 A ficção futurista na Arquitectura é melhor exemplificada por publicações 

periódicas pois, tal como páginas na internet, estão sujeitas a uma actualização 

constante. Num tema sobre visões de futuro, tal actualização é importante. A revista 

Architectural Design, especialmente na sua edição 79, é essencial neste campo pois, 

sob a edição de Nic Clear, é maioritariamente dedicada ao tema da Arquitectura num 

futuro próximo. 

 Finalmente e inteiramente relacionados com a Cova da Moura, serão levados 

em conta os estudos Colaboração do LNEC na Análise das Condições de 

Habitabilidade do Edificado no Bairro do Alto da Cova da Moura (LNEC, 2008) e 

Operação Cova da Moura - Iniciativa Operações De Qualificação E Inserção Urbana 

Em Bairros Críticos (2006) para compreensão mais aprofundada do contexto urbano e 

social vigente no Bairro da Cova da Moura. 

 

1. Visões de Futuro(s) 

 

1.1. No Cinema 

 O Cinema e a Arquitectura têm uma relação simbiótica de partilha. O cinema 

usa a Arquitectura como algo que ajuda a contar uma história, um cenário que o torna 

possível; a arquitectura serve-se de valores do cinema, como ritmo, enquadramentos, 

jogos de luz e sombra; o cinema mostra o espaço segundo a visão do criador (o 

realizador); a arquitectura concretiza essa visão. Mas o cinema não se restringe a 

mostrar o real: pode criar e apresentar o imaginário, novas visões e realidades aos 

seus espectadores. Por isso é um meio excelente onde a arquitectura se pode 

imaginar e reinventar, muitas vezes associada ao género de ficção científica. 
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A génese do cinema de ficção científica aconteceu em 1927, com o filme 

Metropolis, realizado por Fritz Lang. Este retrata uma cidade cuja estratificação e 

organização urbana reflecte a ordem social que nela habita. Existem três áreas 

essenciais: a Cidade dos trabalhadores, a Grande máquina e a cidade à superfície 

que, no seu pináculo, alberga o “The Club of Sons”.  

A Cidade dos Trabalhadores 

é situada nas profundezas da terra, 

com grandes prédios habitacionais, 

simples e toscos. É um espaço 

monótono e pobre, onde o céu é 

substituído por um tecto de betão ou 

rocha.  

A Grande Máquina é o local 

de trabalho dos operários. Eles 

mantêm a máquina em 

funcionamento e a máquina 

Fig. 1 - Vista da Torre de Babel, na parte superior de Metropolis 
Fonte: http://abismoinfinito.files.wordpress.com/2010/12/filme-metropolis.jpg 

Fig. 2 – A Cidade dos Trabalhadores 
Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/djll/5281328485/in/photostream/ 
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escraviza-os, automatiza-os. É suja e implacável, 

sendo, ao mesmo tempo, o que mantém a existência 

das duas cidades, a subterrânea e a de superfície. 

Sem a máquina, a Cidade dos Trabalhadores é 

inundada e a Cidade de superfície deixa de 

funcionar. 

A terceira parte de Metropolis alberga a 

classe elevada. É alegre, viva, iluminada, moderna. 

Os arranha-céus dominam-na e a estratificação 

vertical é ainda mais visível nesta parte. Edifícios são 

unidos com ruas e transportes públicos suspensos e 

o avião é um meio de transporte aceitável. 

A cidade reflecte a organização social e por 

sua vez essa organização social reflectia a 

realidade que se vivia na Alemanha entre guerras, 

dominada por uma forte industrialização, com um 

acentuado fosso entre a população rica e pobre e a ascensão de movimentos políticos 

extremistas (comunistas e socialistas – este último também conhecido como partido 

nazi). 

No campo da cenografia, Fritz Lang encontrou no quadro Visionary City, de 

William Robinson Leigh, na cidade de Nova Iorque, na arquitectura gótica e na Arte 

Nova as influências para criar o aglomerado urbano que por sua vez influenciou várias 

gerações de cineastas, escritores, arquitectos, cinéfilos e designers.  

 Outro grande impulso no mundo da ficção científica aconteceu na década de 

60, dado pela corrida espacial entre a URSS e os Estados Unidos da América. O 

mundo encontrava-se galvanizado pelos feitos aparentemente sobre-humanos, pela 

possibilidade de expansão e conquista espacial. Os foguetões eram os novos 

monumentos vivos, os pináculos da evolução tecnológica e cada criança afirmava que 

queria ser astronauta. E, a 20 de Julho de 1969, o mundo parou quando Neil 

Armstrong afirmou “Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.”1. 

O reflexo que esta obsessão espacial teve na ficção científica foi enorme. 

Filmes, séries, objectos quotidianos relacionados com a era espacial… Vivia-se um 

                                                             
1 http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11_40th.html [Consultado a 26 de Dezembro de 
2010] 

Fig. 3 - Visionary City, de William R. Leigh 
Fonte: 

http://www.nottingham.ac.uk/3cities/large/1163.JPG 
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renascimento da cultura de ficção científica de arquitecturas futuristas ou alienígenas 

(extraterrestres e estranhas).  

Isso repercutiu-se na proliferação de produção audiovisual relacionada com o 

tema. No grande ecrã surgiram clássicos como 2001: Odisseia no Espaço (1968) e 

Planet of the Apes (1968) e filmes menos bem recebidos mas que entretanto 

ganharam um lugar especial ao lado dos clássicos, como Barbarella (1968).  

Na televisão surgiram séries que se tornaram clássicos da ficção científica, 

extremamente influentes para várias gerações de pessoas e que tiveram vários 

prolongamentos com novas temporadas e reinvenções. Tal como Star Trek, de Gene 

Roddenberry, com estreia em 1966 (imortalizou uma nave, a sua tripulação e várias 

expressões regularmente usadas no decorrer dos episódios) e que atingiu o estatuto 

de série de culto. Do outro lado do Atlântico, os britânicos respondiam, com um 

programa que relatava as aventuras e desventuras de um doutor, de nome Dr. Who. É 

um dos programas televisivos com mais longevidade já criados, segundo o livro de 

Recordes do Guiness, que lhe atribuiu esse feito em 2006. Igualmente com impacto – 

mas para um público-alvo diferente – a série de animação infantil The Jestons, de 

Hanna-Barbera mostrava às crianças um mundo de edifícios suspensas em pleno ar, 

de carros voadores, de equipamentos domésticos que trabalhavam sozinhos e do 

convívio entre pessoas e robots que por vezes pareciam dar lições aos seus amos. 

Nestes desenhos animados, a visão de solo, de chão é inexistente e até o acto 

simples de caminhar é auxiliado por passadeiras rolantes. O futuro era promissor para 

a raça humana, parecia querer afirmar o seu criador.  

A década de 80 veio mudar esse panorama optimista. Em 1982 surgiu um filme 

que apresentava uma visão menos positiva do que esperava a raça humana. 

Retratava uma realidade em que o céu estava constantemente envolto numa neblina 

escura e tenebrosa, os transportes haviam-se libertado do chão, os edifícios 

penetravam nas nuvens e havia uma sensação de clandestinidade, de controlo e 

decadência naquele futuro. Sensações que viviam através da representação do 

espaço. O filme era Blade Runner de Ridley Scott, e marcava a transposição da sub-

cultura cyberbunk para o grande ecrã, a mesma sub-cultura que Neuromancer, de 

William Gibson, celebraria na escrita dois anos depois. 
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Neste filme, Los Angeles, é um aglomerado urbano de proporções maciças, 

dominada pelas suas mega-estruturas, edifícios degradados e noite permanente, 

talvez uma influência dos filmes Noir dos anos 40 por parte de Ridley Scott e uma 

ajuda na tarefa de acentuar ainda mais o ambiente de pessimismo e desconfiança em 

relação ao futuro que emana desta longa-metragem.  

Juntamente com as construções de proporções gigantescas, os veículos 

voadores e a degradação, a abundância de sinais luminosos – como anúncios 

publicitários proporcionais às estruturas que os suportam –, o eclectismo e assincronia 

da linguagem arquitectónica e o aspecto de forte industrialização e predominância da 

máquina são sinais de marca da imagética de Blade Runner. Uma industrialização tão 

forte que o desenvolvimento urbano não acompanha, levando a paradoxos em que 

edifícios antigos estão revestidos por infra-estruturas modernas, criando uma espécie 

de aberração. Outro exemplo pode ser observável na estrutura que alberga a Tyrell 

Corporation um misto de máquina e edifício, fazendo uma alusão à dependência que a 

sociedade tem de máquinas e formas de vida artificiais (os replicants).  

Fig. 4 - Los Angeles, 2019, cenário de Blade Runner 
Fonte: http://drnorth.files.wordpress.com/2009/10/blade-runner-cityscape.jpg 

Fig. 5 - Vista de Los Angeles, com a Tyrell Corporation ao fundo 
Fonte: http://www.blade-runner.it/images/tyrell-corp1.jpg 
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Mas o significado entre os espaços retratados no filme e a história não acaba 

aí. Ainda no mesmo edifício pode ser feita uma alusão à sua forma piramidal, 

reservada (nas civilizações da América Central e no Egipto) para monumentos em 

honra de deuses, algo que é reforçado por, aparentemente, ser o local mais elevado 

da cidade. É no interior desta estrutura, no escritório do dono da Tyrell Corporation, 

que acontece a única cena em é possível vislumbrar o sol, como que reafirmando o 

estatuto superior de Dr. Eldon Tyrell. Em contraste, todo o resto do filme se passa 

próximo do solo, da clandestinidade. Os lugares altos e de destaque são reservados 

para humanos; os lugares baixos, degradados e clandestinos são para não-humanos, 

pobres ou delinquentes.  

Esta visão pessimista do que o futuro reservava era uma transposição para a 

ficção do que se observava no mundo de então. A Guerra Fria reacendia-se e com ela 

vinham o aumentar das suspeitas de comunismo nos EUA, da ameaça de um 

holocausto nuclear. A economia norte americana ameaçava ser suplantada na 

liderança mundial pela economia japonesa (sendo isso perfeitamente visível no filme, 

quer em anúncios, quer na proliferação de bancas de rua com produtos orientais) e os 

problemas ambientais começavam a ser uma forte preocupação2. 

                                                             
2 CAVAGNA, Carlo, 2000, Blade Runner - The Director's Cut [Online] (actualizado em Abril de 2000) 

Fig. 6 - Uma Rua de Blade Runner 
Fonte: http://academiacibernetica.files.wordpress.com/2010/08/blade-runner-los-angeles-752153.jpg 
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Quanto ao processo de criação dos cenários, Syd Mead, um dos artistas 

ligados ao processo de design dos cenários do filme, teve entre as suas principais 

inspirações a cidade de Nova Iorque e “(…) Byzantine (the thick, twisted columns) 

deco, temporary scaffolding, and certainly the curious slanted sidewalls of Mayan 

architecture.”3. Ainda sobre a criação das vistas urbanas presents no filme, Mead diz 

que “I took the two World Trade Towers in New York City and the New York street 

proportions as a 'today' model, and expanded everything vertically about two and a half 

times. This inspired me to make the bases of the buildings sloping to cover about six 

city blocks, on the premise that you needed more ground access to the building mass. I 

later continued this idea in the city matte painting because the slanting sides of the 

mega-structures did not line up with the scale models used for the moving street 

shots”.4 

Desta forma, o movimento cyberpunk ganhou raízes no imaginário popular e 

um lugar cativo como cenário entre contadores de histórias. A sua influência pode até 

medir-se até á trilogia Matrix, exercendo um impacto mais mensurável na 

cinematografia japonesa (filmada e animada). 

Exemplo disso é o filme 

de animação Akira, de 1988 

realizado por Katsuhiro Ôtomo, 

que retrata uma Neo-Tóquio 

corrupta beira do colapso 

social. A cidade cresce 

adjacente às ruínas de Tóquio 

– destruída num desastre de 

natureza aparentemente 

nuclear – e nela coabitam 

cenários de degradação 

urbana, como esgotos a céu 

aberto e grande quantidade de lixeiras, edifícios vandalizados e ruínas com cenários 

de prosperidade económica, exemplificados pela dimensão dos arranha-céus, a 

dimensão das avenidas e uma preocupação urbana de, nas partes nobres, separar o 

                                                                                                                                                                                   
Disponível em: http://www.aboutfilm.com/movies/b/bladerunner.htm [Consultado a 2 de Janeiro de 
2011] 
3 http://media.bladezone.com/contents/film/interviews/syd-mead/interview.html [Consultado a 2 de 
Janeiro de 2011] 
4 ibidem 

Fig. 7 - Vista de Neo Tóquio 
Fonte: http://www.cyberpunkreview.com/images/akira0122.jpg 
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tráfego automóvel do pedestre, com a criação de espaços públicos e passagens 

aéreas para peões. Não dando paisagens urbanas tão extremas como Metropolis e 

Blade Runner, Akira parece querer demonstrar um passo intermédio entre a realidade 

e a Los Angeles de Ridley Scott.  

No mesmo género de cyberpunk encontra-se a criação de Masamune Shirow, 

o universo de Ghost in the Shell. Com três filmes e duas séries de televisão baseadas 

nas bandas desenhadas originais, o mundo de GitS é mais um exemplo da visão 

japonesa deste género de ficção científica. Um futuro próximo, com imagética 

facilmente reconhecida, explorando os temas da humanidade, da vida e da 

artificialidade. Nas séries existem estruturas de grandes dimensões e mais uma vez, 

os arranha-céus dominam as paisagens urbanas, mas o seu impacto é modesto 

comparando com Metropolis ou Blade Runner. Já na primeira longa-metragem, 

realizada por Mamoru Oshii em 1995, o cenário é explorado de maneira mais 

ambiciosa.  

Fig. 8 - Uma rua/canal de drenagem no filme Ghost in the Shell 
Fonte: http://www.cyberpunkreview.com/images/ghostshell07.jpg 
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A acção decorre entre laboratórios, bairros de lata desenvolvidos em altura e 

de desenho urbano denso (inspirados no já demolido bairro de Hong Kong, Kowloon 

City5). Apesar de a poluição não dominar a paisagem, é uma presença constante que 

ajuda a reforçar a degradação ambiental e a presença de elementos industriais é 

observável em todas as construções, desde as torres das zonas nobres até aos 

degradados edifícios multi-habitacionais: cabos, fios de electricidade, tubagens de 

grande dimensão e maquinaria pesada marcam presença no exterior e interior do 

edificado.  

Ambas as vertentes deste universo criativo partilham um espaço comum 

(especialmente explorado no decorrer dos episódios televisivos). O ciberespaço é um 

mundo virtual, uma evolução da internet dos dias de hoje e uma reinterpretação do 

ciberespaço imaginado por William Gibson em Neuromancer. É imaginado e criado 

como tal, uma existência completamente independente da realidade vivida onde 

pessoas com cérebros cibernéticos podem entrar e viajar como se de tratasse de um 

passeio fora de casa. Sem sair de casa, ou do quarto, ou do sofá. Esse mundo 

potencia encontros entre pessoas localizadas entre vários mundos, saladas de chat 

identificáveis como tal, com participantes e espectadores, bibliotecas, espaços 

comerciais. A evolução das tradicionais páginas da internet que hoje se vêm através 

                                                             
5 Devido à falta de regras e legislação aplicável, o bairro de Kowloon cresceu de maneira virtualmente 
incontrolável (virtualmente porque ainda eram aplicadas duas regras essenciais: a altura máxima de 13 
pisos devido à proximidade de um aeroporto e a necessidade de inspecções às instalações eléctricas 
como meio de prevenção de incêndios). Esse crescimento implicou que os vários percursos existentes 
no interior do bairro fossem gradualmente assimilados pelas próprias edificações, por vezes 
percorrendo os níveis superiores das mesmas. Eram no entanto locais tremendamente insalubres, 
húmidos e com pouca iluminação. 

Fig. 9 - O ciberespaço de Ghost in the Shell 
Fonte: http://i158.photobucket.com/albums/t83/sirtmagus2/cyberspace7.jpg 
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de um monitor para um sítio que se pode percorrer e experimentar através de 

sensações simuladas electricamente e directamente no cérebro. O local onde pessoas 

normais se podem confundir com programas informáticos ou inteligências artificiais.  

Mas mais cidades e localizações utópicas/distópicas viram o nascer do dia 

graças a filmes que, não garantido a ovação de críticos ou público, apresentam ainda 

assim cenários futuristas de que vale a pena falar.  

 Em The Fifth Element (1997) de Jean Luc Besson, Nova Iorque lança-se ainda 

mais aos céus (comparativamente à Nova Iorque actual) e afunda-se no solo. A 

necessidade de acomodar uma população crescente leva a que os edifícios cresçam 

não só em direcção às nuvens mas também desçam para o que dantes era solo. Isto 

leva a que estruturas que hoje em dia se encontram escondidas (esgotos, metros e 

outras infra-estruturas enterradas no subsolo) estejam agora a descoberto e vários 

níveis acima do aparente poço sem fundo que são os desfiladeiros em que se 

tornaram os espaços entre edifícios. Toda a circulação é feita através de carros e 

outros meios de transporte voadores e as ruas são todas suspensas unindo várias 

torres entre si e em diferentes pisos. Devido à forte verticalidade da organização da 

cidade, os elevadores crescem e ganham uma aparência semelhante a autocarros, de 

maneira a acomodar o aumento de fluxo de tráfego. Contraria à vida que se vive no 

Fig. 10 - Nova Iorque, The Fifth Element 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_mpJRvQpHWXU/S-Dz_LA238I/AAAAAAAAETQ/5v2NTtzJaJ4/s1600/The_Fifth_Element.jpg 
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céu, a área no solo e perto das fundações do edificado está envolta num nevoeiro de 

poluição e é uma área de delinquentes, tráfico ilegal e fugitivos. 

Como em Metropolis e Blade Runner, o vilão da história tem na sua base uma 

representação arquitectónica do seu papel na história, uma personagem apenas 

interessada em lucros cada vez maiores e com poder suficiente para fazer o que quer 

sem impunidade. Como tal, o seu lar é uma torre que se sobrepõem a todos os 

edifícios circundantes – ilustrando o seu estatuto e poder – mas ao mesmo tempo 

desprovida de qualquer identidade arquitectónica, sendo uma torre com uma 

linguagem fortemente industrial e utilitária, ao contrário da torre de Babel de Johl 

Frederson (Metropolis) e da pirâmide da Tyrell Corporation (Blade Runner), ambas 

com forte simbolismo religioso. 

Como afirmado anteriormente, as raízes cyberpunk criadas por Ridley Scott em 

Blade Runner e William Gibson em Neuromancer culminaram com a aclamada obra 

dos irmãos Wachowski, Matrix (1999). O universo criado por Andy e Larry pegou nos 

conceitos de uma sociedade decadente e dominada pela máquina, no ciberespaço de 

William Gibson e na vasta rede de informação e simulação de Ghost in the Shell e deu 

o passo seguinte na decadência humana preconizado pelo cyberpunk: o domínio total 

e absoluto da máquina sobre a raça humana. Quase toda a população humana vive 

numa constante simulação virtual do séc. XX, enquanto a restante vive numa luta 

constante contra as máquinas contra o extermínio e para a libertação de todos os que 

se encontram involuntariamente presos.  

Fig. 11 - Doca de Zion e o seu local mais alto, ilustração de George Hull 
Fonte: http://www.ghull.com/images/art/reloaded/nebdocking_reveal_ghull_fin.jpg 
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A população livre vive num complexo enorme vários quilómetros abaixo da 

superfície da Terra, tanto por motivos de segurança, evitando incursões de máquinas 

como por motivos de sobrevivência, já que a guerra que entregou o domínio do 

planeta à inteligência virtual teve a consequência de tornar o planeta inabitável, devido 

a uma constante cortina de poluição na atmosfera que impede a luz do Sol de passar. 

A cidade de Zion, o porto de abrigo para os humanos livres, é essencialmente um 

complexo de grutas que, depende de máquinas para se sustentar e se defender. Já a 

Cidade das Máquinas, à superfície, é em si uma entidade viva, na medida em que é 

um organismo mecânico consciente, que se constrói e renova a ela própria e constrói 

e renova outras entidades artificiais, como programas na matriz (o nome da simulação 

que agrega a raça humana num sonho sincronizado). As quintas de recolha de 

energia, onde humanos são “cultivados”, assemelham-se bastante a uma quinta 

tradicional, na sua organização racional para a maximização da eficiência.  

O cenário de um apocalipse global que força o que resta da humanidade para 

debaixo do solo é, aliás, um tema que já tinha sido explorado em 12 Monkeys (1995), 

de Terry Gilliam, um filme que salta entre tempos e espaços.  

Existem dois cenários principais, o cenário presente – para o espectador, 

passado para a personagem – e o cenário futuro – para o espectador, presente para a 

personagem. O cenário presente é uma representação fiel da realidade vivida em 

meados da década de 90, com alguma predominância de zonas degradadas como 

que querendo dar pistas sobre o cenário apocalíptico que se aproxima. 

O cenário futuro é bem mais surreal. Os presos são mantidos em pequenas 

gaiolas de tamanho insuficiente para alguém se poder esticar. Os restantes cenários 

Fig. 12 - A cidade das Máquinas de Matrix, ilustração de George Hull 
Fonte: http://www.ghull.com/images/art/revolutions/mechcity.jpg 
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são tão inóspitos como 

este. Cenários repletos 

de metal e plástico, 

recheados de 

maquinaria, aparelhos 

de restrição e 

observação, paredes 

revestidas com 

recortes de jornais, 

fotografias e outras 

informações 

potencialmente 

relativas ao espalhar 

da peste. A sensação de claustrofobia, controlo e opressão é assim transmitida à 

audiência.  

Finalmente, Minority Report (2002) de Steven Spielberg apresenta uma visão 

afastada das imagens criadas pelo imaginário cyberpunk para uma Washington de 

2054. Neste filme é contada a história de uma unidade policial de previsão de crime, 

numa sociedade harmoniosa e quase perfeita. Os cenários revelam isso, com uma 

forte presença de materiais de aparência leve e transparente, com predominância de 

metais e, essencialmente, vidro, material que adquire novas propriedades como tela 

de projecção de informação, a par de hologramas tridimensionais.  

Fig. 13 - O interior das instalações científicas do futuro de 12 Monkeys 
Fonte: http://www.philipcoppens.com/12monk_04.jpg 

Fig. 14 - Washington DC, Minority Report 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/will_brooker/1496629262/sizes/z/in/photostream/ 
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Tal como em outros filmes de ficção científica, Minority Report preconiza um 

futuro de arranha-céus e edifícios de escala gigantesca, mas ao contrário de Blade 

Runner ou Fifth Element há uma co-existência equilibrada entre as construções mais 

antigas e as novas. A nível dos transportes, continua a existir a sobreposição de 

camadas de pontes e passagens aéreas mas com um novo elemento. As estradas 

deixaram de estar limitadas a planos horizontais ou ligeiramente inclinados. Neste 

filme, as infra-estruturas rodoviárias têm qualquer direcção, orientação ou inclinação, 

ou seja, podem existir no eixo x, y ou z, podendo estar em coberturas de edifícios ou 

fachadas de prédios. O espaço público mostra o passo seguinte em termos de 

marketing: através de identificação ocular, os anúncios publicitários (abundantes em 

qualquer espaço de acesso não restrito) adaptam-se ao transeunte, dirigindo-se 

especificamente ao espectador. 

Outros filmes poderiam ter sido incluídos nesta lista. Universos icónicos como o 

retratado na saga Star Wars (de George Lucas), ou trilogias como Back to the Future 

(de Robert Zemeckis). No entanto, a primeira saga, mesmo tendo humanos, 

concentra-se mais em culturas com várias espécies, cidades desenhadas responder a 

necessidades para além daquelas que se esperariam no planeta Terra e a segunda, 

apesar de envolver viagens no tempo, não envolve mudanças radicais a nível de 

futuro no que toca a Arquitectura e espaços urbanos. 

 

1.2. Em Jogos 

 A história dos jogos de computador começou em 1947, quando Thomas T. 

Goldsmith modificou um ecrã CRT para dar controlo sobre o feixe de electrões ao 

utilizador de maneira a criar uma experiencia interactiva de simulação de lançamento 

de mísseis6. O mundo dos jogos continuou restrito ao mundo científico e académico 

até 1971, com o lançamento de máquinas de arcada7. Em 1972 começou a revolução 

de home gaming, com a comercialização da consola de videojogos Magnavox 

Odyssey. Pong8, por muitos considerado o primeiro videojogo de sempre, surgiu nesse 

mesmo ano para arcada e só mais tarde, em 1975, teve uma versão de consola. Os 

jogos eram simples, a preto e branco e limitados pelo pouco poder de processamento 

dos microchips (quando tinham – a primeira geração de consolas não possuía 
                                                             
6 http://listverse.com/2010/05/11/15-firsts-in-video-game-history/ [Consultado a 13 de Dezembro de 
2010] 
7 ibidem 
8 Disponível uma versão online em http://www.bafta.org/awards/video-games/play-pong-
online,678,BA.html 
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microprocessadores9) de então. Desde então a tecnologia avançou e geração após 

geração de consolas a capacidade de processamento foi aumentando e aproximando 

a representação virtual da representação real. A resolução da imagem foi ganhando 

densidade, foram desenvolvidas técnicas de ilusão de perspectiva em jogos side-

scrolling10 e o 3D foi introduzido gradualmente ganhando detalhe e realismo com o 

desenvolver dos componentes informáticos. 

 Actualmente os jogos podem conter cidades ilhas ou vastas áreas que o 

jogador pode percorrer como bem lhe apetecer fornecendo um nível de detalhe gráfico 

que, não sendo igual ao mundo real, dá uma ilusão bastante convincente de 

plausibilidade. Mas o aproximar destes mundos virtuais com o mundo exterior aos 

chips, circuitos eléctricos e placas de silicone não se fica pela vertente gráfica. As 

histórias narradas por estas experiências são cada vez mais elaboradas e 

concorrentes até com os mais cativantes livros ou filmes e a internet tem possibilitado 

um aumento do peso social nestas experiências computadorizadas, juntando vastos 

mundos virtuais com sociabilização com outras pessoas de qualquer parte do mundo. 

Exemplos dessa convergência são jogos como World of Warcraft, Second Life, entre 

vários outros MMORPGs11. 

 Como tal, e face à sua importância como um meio de comunicação e montra 

de originalidade e conceitos por vezes superior ao cinema (o cinema propõe o ponto 

de vista de um realizador ao espectador, um jogo de computador/consola ao jogador a 

liberdade de escolher como observa o cenário e, por vezes, como altera esse mesmo 

cenário – ou até a própria história), são meios onde facilmente se encontram mostras 

de criatividade espacial e arquitectónica. 

Em 1997, a companhia SquareSoft lançou para o mercado Final Fantasy VII, 

um RPG12 que ainda hoje, em 2010, é considerado um dos grandes jogos de todos os 

tempos13. O jogo narra uma história que se desenrola num mundo em que a magia 

convive de mãos dadas com tecnologia cyberpunk, onde uma corporação reina 

suprema e explora os recursos do planeta sem qualquer respeito pelas 

consequências. É representado graficamente através de uma sobreposição de 
                                                             
9 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles_(first_generation)#Digital_electronics 
[Consultado em 13 de Dezembro de 2010] 
10 Side-Scrolling games: Jogos 2D em que o posicionamento da câmara é lateral à personagem e cenário, 
desenvolvendo-se a acção da esquerda para a direita, seguindo um percurso linear. [fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Side-scrolling (Consultado a 14 de Dezembro de 2010)] 
11 MMORPG: acrónimo de Massive Multiplayer Online Role Playing Game 
12 RPG: Role Playing Game 
13 http://www.metacritic.net/games/platforms/psx/finalfantasy7 (consultado a 15 de Dezembro de 
2010) 
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objectos 3D, como os avatares das personagens sobre fundos 2D no interior das 

cidades e totalmente 3D na exploração do mapa do mundo.  

As primeiras horas 

de acção decorrem numa 

cidade de planta circular e 

estratificada verticalmente, 

como a Metropolis de Fritz 

Lang. É constituída por dois 

níveis sendo o superior para 

as classes sociais média e 

alta e o nível inferior, no 

solo, casa dos menos 

favorecidas, entre ruínas de 

habitações pré-existentes e 

novas construções 

edificadas a partir de sobras 

e lixo – um bairro de lata, povoado, por vezes, por monstros (para efeitos de mecânica 

de jogo). Midgar – a cidade – reflecte assim uma das premissas desta iteração de 

Final Fantasy, uma crítica ao afastamento do homem do planeta e o uso excessivo 

dos seus recursos: esta é alimentada por 8 reactores que extraem energia do interior 

da terra. 

Fig. 16 - Midgar, Final Fantasy VII 
Fonte: http://www.ffwa.org/ff7/images/wallpaper/midgar_1024.jpg 

Fig. 15 - Reinterpretação de Midgar, entretanto destruída e abandonada, para o filme Final Fantasy VII: 
Advent Children, 2005 
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O céu é invisível para os habitantes no solo pois acima de si só vêm as bases e 

fundações do prato gigantesco que alberca a cidade nobre. O transporte é feito 

através de uma linha de comboio que sobe o pilar central da estrutura (cada uma das 

9 secções tem um pilar individual) e que depois se ramifica para cada uma das 

secções. O edifício mais alto é o da companhia Shin-Ra, uma construção dominada 

pelo metal e de aspecto mecânico, que domina toda a cidade.  

Presentes no mundo retratado por este jogo encontram-se outras cidades, mais 

modestas e de diferentes inspirações. Por se tratar da representação de um mundo 

completo com vários continentes, as linguagens arquitectónicas variam de local para 

local, havendo sempre a presença de elementos industriais presentes em habitações e 

outros edifícios.  

Mass Effect 1 e 2 (2008 e 2010 respectivamente, apesar de maior detalhe 

gráfico e mais realismo e liberdade do ponto de vista do movimento da câmara (o 

ponto de vista – câmara – segue a personagem controlada pelo jogador mas este é 

livre de a rodar para ajudar a ver o ambiente circundante), mantém uma mecânica de 

exploração limitada, com cenários fechados em que o jogador tem um percurso mais 

linear a seguir e onde há quebras entre carregamento de novos locais.  

Fig. 17 - Vista do anel central da Cidadela, Mass Effect 
Fonte: http://terminalgamer.com/wp-content/uploads/2010/03/821p2qh.jpg 
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A saga de vivida em Mass Effect, conta uma história que se desenrola na 

galáxia em que vivemos mas num futuro em que a humanidade caminha pelas 

estrelas, entra em contacto com outras formas de vida e salva tudo e todos de 

ameaças de extinção. Nestes dois jogos (o original e a sequela) destaca-se a estação 

espacial chamada de Citadel, um local de convívio e um centro de poder para uma 

aliança de raças. Essa estação desenvolve-se a partir de um anel central de onde 

todas as outras partes se encaixam como pétalas de uma flor fechada. Isso significa 

que quem viva nessas pétalas terá como céu a pétala oposta e poderá ver o constante 

tráfego de naves espaciais. No anel central salienta-se a curvatura do mesmo, oposta 

à que se esperaria num planeta. No seu interior os espaços são facilmente 

reconhecíveis e identificados. Lojas, espaço público, espaço privado, são todos 

semelhantes aos existentes na terra mas com linhas mais limpas e minimalistas e uma 

predominância de tons claros. Há ainda lagos com água.  

Também é possível visitar colónias e outros sítios, mas parecem ser sempre 

pouco representativos de uma verdadeira civilização futurista: ou são pequenos 

colonatos que ainda só estão munidos de protótipos ou bases científicas ou de 

exploração mineira. 

Igualmente relacionado com temas espaciais, o jogo Knights of the Old 

Republic, de 2003, conta uma história do universo de Star Wars em que os cenários 

são mais amplos que os representados em Mass Effect – embora com detalhe gráfico 

muito inferior. De todos os locais representados o mais relevante é o planeta Taris, 

cuja superfície parece estar toda coberta de massa edificada. Como em todas as 

cidades de ficção científica estratificadas verticalmente, o local onde se vive está 

Fig. 18 - Vista de uma das plataformas laterais da Cidadela para o seu interior 
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directamente relacionado com a posição na sociedade. Desse modo, O topo da cidade 

é reservado para classes dirigentes e para aqueles que possam suportar o custo e é o 

único sítio onde se pode ver o céu; a secção intermédia é casa de gangues, crime 

organizado, actividades ilegais e movimentos políticos clandestinos e é um conjunto 

completo de salas, corredores e passagens fechadas; nas fundações da cidade, 

habitando o solo estéril do planeta vive uma população de renegados, criminosos e 

descendentes de criminosos, presos entre a terra e o aço dos edifícios que lhes serve 

de céu. As outras cidades que servem de cenário são de origem extraterrestre, como 

Ahto City, (no planeta 

Manaan), construída sob um 

extenso oceano (no universo 

imaginado por George 

Lucas, os planetas são 

definidos por uma única 

característica geológica) e 

com o propósito de 

comunicação e comércio 

com outras raças – como 

humanos. Ao contrário da 

cidade-planeta Taris, Ahto é uma ilha artificial que não se eleva muito na paisagem, 

não sendo perceptíveis superfícies verticais na aproximação a este atol artificial.  

Fig. 19 - Ilustração do nível superior de Taris no jogo Knights of the Old Republic 
Fonte: http://www.starwars-universe.com/planete-220-taris.html 

Fig. 20 - Ahto City, Knights of the Old Republic 
Fonte: http://images.wikia.com/swgames/images/e/e5/Ahto_City.jpg 



Des-Sub-Urbanizar o Lugar – Visões de Futuro para a Cova da Moura 
 

23 
 

Para finalizar, dou o exemplo da cidade de Washington imaginada pelos 

criadores do jogo Fallout 3 (2008). Ao contrário dos exemplos dados anteriormente, 

em que os criadores dos mundos/realidades/cenários partiam do mundo que 

conheciam e viviam para extrapolar um futuro a partir daí ou criavam um totalmente 

novo, os criadores do universo de Fallout (o primeiro jogo deste mundo foi lançado em 

1997) recuaram ao passado, mais propriamente à década de 50 e à crença num futuro 

atómico que reinava nessa altura, e criaram uma visão de futuro baseada nesses 

princípios. Como tal, os jogos, saídos em finais da década de 90 e início do séc. XXI 

retratam não o futuro que era imaginado nesse tempo, mas um futuro passado. Os 

carros eram movidos a energia eléctrica, o design dos objectos quotidianos poucas 

mudanças sofreu entre a década de 50 e o séc. XXIII, os robots são semelhantes aos 

das ilustrações da época e a linguagem arquitectónica dos edifícios manteve-se 

praticamente inalterada. Algo que se compreende pelo facto de em 2077, segundo o 

cânone da história, uma guerra nuclear de duas horas ter destruído praticamente todo 

o planeta e aniquilado as civilizações organizadas, deixando uma terra morta e cheia 

de ruínas durante cerca de 200 anos – o tempo entre esse acontecimento apocalíptico 

e os acontecimentos de Fallout 3.  

Fig. 21 - Ilustração da cidade de Washington existente no jogo Fallout 3 
Fonte: http://www.ene3.com/archives/2008/05/20/MU_ENE3_Fallout3_01.jpg 
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Os sobreviventes do desastre encontram-se ou espalhados pela terra de 

ninguém, em gangues organizados ou pequenos aglomerados urbanos construídos 

com sucata espalhada, ou habitando os poucos edifícios que não colapsaram após o 

cataclismo ou em abrigos especializados para o caso de uma guerra nuclear. Estes 

abrigos eram bunkers debaixo do solo, altamente protegidos e isolados do mundo 

exterior e denominados de Vaults. Eram auto-suficientes e poderiam manter uma 

comunidade isolada durante várias décadas, até a superfície da terra ter sido 

recuperada e repovoada. Durante o decorrer do jogo história sofre uma reviravolta e o 

que afinal deveriam ser refúgios nada mais eram do que locais de experiências, com 

drogas, controlo de mente, pureza genética e afins. Os Vaults não se destinavam a 

proteger a população do exterior, mas a conter e controlar cobaias humanas14. 

                                                             
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Fallout_(series)#Vaults (consultado a 15 de Dezembro) 

Fig. 22 - Ambiente no interior de um Vault - gráficos de jogo 
Fonte: http://www.strategycore.co.uk/assets/images/e3/2007/fallout%20s_vault.jpg 
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1.3. Na Arquitectura 

 

 Propostas para um mundo futuro nunca foram do domínio exclusivo de 

nenhuma área específica. Como tal, também no campo da Arquitectura existiram – e 

ainda existem – visionários que sonham além do que aquilo que vêm. 

Os mais emblemáticos deste modo de pensar foram os membros do grupo 

Archigram. Originalmente era o nome dado á publicação de um conjunto de jovens 

arquitectos ingleses constituído por David Greene, Warren Chalk, Peter Cook, Mike 

Webb, Ron Herron e Denis Crompton. Posteriormente o grupo assumiu também o 

nome da publicação. 

 Os seus projectos eram condimentados por uma vontade de repensar as 

cidades, o modo de vida, a arquitectura e até os próprios processos construtivos face 

aos novos paradigmas e possibilidades que as recentes inovações técnicas 

revoluções sociais e expectativas para o futuro proporcionavam. O Homem estava 

prestes a virar um marco na história e eles seriam aqueles que indicariam as 

possibilidades a explorar. Pode-se argumentar que outros arquitectos criaram 

projectos, ilustraram ideias de novas arquitecturas. Le Corbusier (e todo o movimento 

moderno), por exemplo, tinha uma visão bem própria do rumo que a arquitectura devia 

seguir, mas as suas ideias mantinham sempre os pés assentes na terra, mesmo 

sendo projectos aparentemente megalómanos, como o Plano Voisin (que previa a 

demolição de parte do tecido antigo de Paris para a construção de torres). Eram 

projectos de difícil realização mas apenas usavam os meios e tecnologia existente 

com pensamentos utópicos do raciocínio arquitectónico que vigorasse na altura. Os 

Archigram atreveram-se a ultrapassar a barreira do que era conhecido. O que eles 

pretendiam – e muitos outros depois deles – era a criação de uma visão de cidade 

pós-modernista cuja concretização fosse secundária, ou até desnecessária. 

Pretendiam incentivar a reflexão, a exploração de novas ideias e modos de pensar a 

cidade, imaginar o futuro, criar uma Ficção Arquitectónica. “(…)to boldly go where no 

man has gone before.”15. 

 De entre os projectos do grupo destaco: 

                                                             
15 Star Trek, 1982 - 1991 
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Spray Plastic House, uma habitação construída através da projecção de 

plástico no interior de uma forma esculpida anteriormente com a presença do cliente; 

 Plug-In City, uma cidade que explorava o conceito de tempo de vida e o 

objecto arquitectónico como objecto de consumo, providenciando medidas para a 

remoção de objectos cujo “prazo de validade” tivesse expirado – como a constante 

presença de gruas que iam removendo e/ou acrescentando objectos consoante a 

necessidade da urbe – potenciando assim uma constante evolução à medida que as 

capacidades técnicas e artísticas proporcionassem melhores produtos (leia-se: 

“objectos arquitectónicos”); 

Walking City, um 

complexo urbano contido capaz 

de locomoção através de 

“pernas” telescópicas capaz de 

inteligência, sendo pensado 

como uma solução para o 

mundo pós-apocalíptico que se 

seguiria à destruição por 

bombas nucleares;  

Cuishicle, uma mochila 

para nómadas, que se expandia consoante a necessidade de abrigo; 

Blow Out City, uma cidade temporária que se expande quando é descoberto 

um local que favoreça a sustentabilidade da mesma. 

Estes – e outros projectos do grupo – exploram as novas tecnologias e 

imaginação da época, ao mesmo tempo que parecem querer preparar a sobrevivência 

da raça humana quando a inevitável destruição acontecer. As cidades são mutáveis e 

dinâmicas, a locomoção das mesmas parece uma necessidade. As habitações são de 

rápida construção tendo o espaço mínimo para uma habitabilidade confortável, 

carregando uma imagem muito semelhante aos dispositivos espaciais que na altura 

eram usados. Curiosamente, escolhem como método de transmissão destes conceitos 

tecnológicos um tipo de linguagem muito pop, muito comic americano. Todo este 

imaginário arquitectónico teve uma grande influência nos arquitectos que lhes 

seguiram. 

Fig. 23 - Walking City 
Fonte: http://www.archigram.net/projects_pics/walkingcity/walking_city_1.jpg 
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Entenda-se, no entanto, o contexto que proporcionou a criação, divulgação e 

aceitação destas ideias. Na década de 60 o mundo estava no limbo, dependente do 

frágil equilíbrio entre as duas potências mundiais dominantes, A URSS e os EUA. A 

guerra fria batia-se em várias frentes, mais ou menos abertas. Ora no Vietname numa 

proxy war ora na corrida ao espaço. Estes foram dois grandes impulsionadores nas 

mudanças que se alteraram na mente dos homens, tanto a nível social como abrindo 

os olhos da humanidade para todo um novo leque de possibilidades e estéticas. 

Enquanto o clima de tensão deixava no ar a constante ameaça de uma destruição 

global por via de armamento nuclear (seguida de um hipotético inverno extremo e 

duradouro que destruiria maior parte da vida e ecossistemas que sobreviveriam aos 

impactos iniciais), a era Espacial deixava no ar sonhos de uma nova existência ou 

expansionismo da raça humana. 

E toda essa mudança reflectia-se no pensamento que fundamentava o trabalho 

dos Archigram, e que anteriormente se explicou. Mas eles não foram os primeiros a 

quererem imaginar uma nova maneira de pensar as cidades com base em novas 

tecnologias e novas maneiras de ver o mundo e imaginar o futuro.  

A par dos Archigram, Yona Friedman propunha, as suas ideias de Arquitrectura 

Móvel e Ville Spatiale, conceitos que se materializavam em estruturas sobrepostas a 

Fig. 24 - Yona Friedman – La Ville Spatiale, 1960 
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locais (construídos ou não) que eram posteriormente habitadas livremente e 

consoante a necessidade dos habitantes. A parte móvel da arquitectura eram os 

elementos com os quais o utilizador entrava em contacto – paredes, chão, tecto – 

sendo a estrutura o elemento imutável. As estruturas de Friedman possibilitavam a 

utilização de espaço onde dantes era impossível. Segundo o próprio, a estrutura 

tradicional da cidade não estava preparada para a sociedade moderna, daí as suas 

sugestões para estruturas móveis, temporárias e leves, ao contrário de estruturas 

rígidas, inflexíveis e caras da arquitectura tradicional16. Com intenções semelhantes, 

Eckhard Schulze-Fielitz propunha soluções semelhantes para o mesmo problema 

semelhante, uma cidade suspensa como se de uma ponte se tratasse.  

 Já Alan Boutwell juntamente com Mike Mitchell, fascinado com a obra dos 

Archigram apresentou em 1969 uma estrutura contínua que ligava a costa Leste à 

costa Oeste dos Estadus Unidos da América, naquilo que ele chamou de Continuous 

city for 1.000.000 human beings. Nesse mesmo ano, os Superstudio apresentavam a 

sua proposta utópica, a que chamaram The Continuous Monument, An Architectural 

Model For Total Urbanisation.  

                                                             
16 http://dprbcn.wordpress.com/2010/03/03/yona-friedman-ville-spatiale-in-binckhorst/ (consultado a 
12 de Janeiro de 2011) 

Fig. 25 - Continuous city for 1.000.000 human beings 
Fonte: http://www.megastructure-reloaded.org/alan-boutwell/ 
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 Igualmente interessante era o conceito de Constant Nieuwenhuys. Este artista 

plástico imaginou uma cidade, New Babylon, que, ao contrário das propostas algo 

capitalistas dos Archigram, procurava ser o lar de uma nova sociedade em que a 

ênfase seria dada ao prazer e lazer dos seus habitantes, sendo todo o trabalho 

automatizado. Os seus habitantes seriam nómadas, livres de qualquer âncora que os 

prendesse a um determinado local. Isso era atingido com uma estrutura em rede 

labiríntica que se espalharia em constante mutação por todo o mundo, pela superfície 

da terra e do mar, sempre elevada do solo. 

 Actualmente as visões futuristas são diferentes das imaginadas nas décadas 

de 60/70. O mundo actual vive numa constante preocupação pelo estado do ambiente, 

procurando não só criar edifícios com pegadas ecológicas reduzidas mas igualmente 

introduzi-los na Natureza. 

 Projectos desta natureza são vários e talvez não reflictam uma ideia de futuro 

mas um presente avançado. Não se está a imaginar uma coisa que possa vir a 

acontecer mas que já está a acontecer, embora por vezes o arrojo e dimensão de 

algumas propostas coloquem-nos no limiar do que é concretizável actualmente. 

Ateliers como o estúdio BIG, ou Foster + Partners produzem cada vez mais projectos 

tendo o ambiente como uma das principais preocupações, tal como a cidade de 

Masdar, em Abu Dhabi (do atelier de Foster).  

 Como consequência, diferenciar entre propostas altamente inovadoras mas 

para um presente existente e visões para um futuro possível torna-se uma tarefa 

ambígua e altamente subjectiva, já que todos os projectos, até serem edificados, são 

obras de ficção. Será legítimo considerar um projecto que responde aos problemas de 

hoje através de soluções e design inovadores como futurista? Ou, contrariamente, 

descartar esta tendência ambientalista/naturalista nos edifícios como uma solução 

para o futuro mesmo sabendo que todos os indícios apontam para que será uma das 

problemáticas essenciais nos tempos que se aproximam? Ou será que há mais 

hipóteses arquitectónicas para um futuro que não esteja tão intimamente ligado a 

ideias ambientalistas? 

 No volume 79 da revista Architectural Design, sob o tema “Arquitecturas num 

futuro próximo” e co-edição de Nic Clear, são apresentadas várias visões distintas 

para o que nos pode esperar dentro de pouco tempo. Segundo ele, “‘architectural 

projects can offer fantastic opportunities to develop narratives that can help us 
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understand why we are doing the things we do”17. O futuro parece ser, então, tanto 

uma questão de narrativa como projectual. Mas o que mais incomoda Nic Clear é o 

adormecimento em que ateliers de arquitectura e arquitectos caíram com o estreitar de 

relações económicas entre arquitectos e construtores, procurando não criar novas 

tipologias, materiais ou modos de representação, mas a maior eficiência entre custo, 

projecto e tempo que fosse possível. Isto parece ter levado à falta de imaginação em 

imaginar o que o tempo nos reserva e como nos podemos preparar para isso. Clear 

põe ainda em causa a moda da sustentabilidade, levantando a possibilidade de, em 

condições económicas desfavoráveis, o ambientalismo arquitectónico que parece 

imperar poder ser posto totalmente de parte por um mundo mais negro e distópico18. 

Tal como as novelas de ficção científica como de William Gibson, ou J. G. Ballard, 

entre outros escritores. Por essas razões, as realidades imaginadas pelos 

colaboradores da revista são tudo menos optimistas para o que há-de vir.  

Num artigo sobre o a curta-metragem Hong Kong Labyrinth19, de Soki So é 

apresentado a cidade representada no filme, uma Hong Kong que cresceu demais e 

gerou problemas ambientais no interior das suas ruas, criando áreas de temperaturas 

demasiado altas e forçando os moradores a adoptar protecções contra esse flagelo, 

como o fechar de todos os vãos que comunicam com o exterior, tapando-os com 

isolamento. Mesmo assim tal medida mostra-se insuficiente e mesmo com uma 

quantidade exorbitante de aparelhos de ar condicionado é necessária a adaptação do 

ritmo de vida para uma existência nocturna. As avenidas exteriores, inabitáveis devido 

ao calor e exiladas da presença dos habitantes tornam-se um local de despejo de lixo 

e entulho. É um futuro agreste e com raízes no bairro já demolido de Kowloon City, 

que era situado em Hong Kong até à sua demolição em 1993-9420. 

Numa outra curta-metragem, de Bem Marzys, intitulada London After the Rain21 

é mostrada ao espectador uma Londres destruída (provavelmente por grandes 

bombardeamentos) e em ruínas, invadida por toda a espécie de plantas e animais 

exóticos. A presença humana ainda é óbvia, embora não dominante e são ainda 

reconhecidos alguns edifícios icónicos de Londres. 

Já num esforço de conter a poluição através de limitações e emissão de 

licenças de dióxido de carbono, Richard Bevan idealiza um Carbon Casino como 
                                                             
17 CASTLE, H., 2009, Editorial, Architectural Design, Vol. 201, p 4 
18 CLEAR, N., 2009, Editorial, Architectural Design, Vol. 201, p 6 
19 Disponível em: http://vimeo.com/13499981 (consultado a 20 de Janeiro de 2011) 
20 SO,Soki., 2009, Hong Kong Labyrinths, Architectural Design, Vol. 201, pp 36-41 
21 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=6eQHVF9Xuc8 (consultado a 20 de Janeiro de 
2011) 
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solução para o eminente fim da sustentabilidade económica do aeroporto de 

Heathrow, em Londres. A instalação ficaria entre a auto-estrada M25 e o aeroporto e a 

sua exploração permitia à gare gerar fundos suficientes para manter a 

operacionalidade e permitia um sítio de troca entre essas licenças pessoais de 

emissão de carbono entre indivíduos. Mais do que uma inovação arquitectónica é um 

conceito económico e ambiental fascinante e plausível22. 

E ainda temos as megaestruturas, os arranha-céus colossais que não só se 

comportam como são autênticas cidades com várias centenas de metros de altura. 

São normalmente soluções apontadas para zonas do mundo onde a escassez de 

espaço no solo é um problema e a densificação da construção torna-se essencial para 

resolver problemas de sobre-população. Um exemplo desse género de projectos é a 

Sky City 1000. É um edifício com 1 Km de altura, 400 m de diâmetro na base e 160 m 

de diâmetro no topo, que procura resolver a sobre-população da área de Tóquio. É 

constituída por 14 plataformas individuais com 10 pisos cada. O interior das mesmas é 

ajardinado e entre cada plataforma existe espaço para a circulação de ar e ventilação 

dos espaços públicos. Hipoteticamente, todos os desafios estruturais já terão sido 

resolvidos, quer através do teste de certos conceitos criados e testados noutros 

arranha-céus quer através de novas soluções construtivas. Foi planeada para albergar 

1.035.000 habitantes. Seria dotada de um novo sistema de transporte e teria todas as 

áreas funcionais necessárias ao funcionamento como cidade. 

Concluindo este levantamento, refiro outras alternativas na abordagem à 

arquitectura do futuro: a abordagem material. Tal como a criação de materiais 

metabólicos e vivos para aplicação em construções23. As vantagens seriam um 

material que poderia ser quimicamente modificado para se adaptar ao contexto da 

área de intervenção, que poderia regenerar depois de danificado e que poderia 

crescer. 

 

 

 

 

                                                             
22 Ibidem, pp 50-55 
23 http://www.ted.com/talks/rachel_armstrong_architecture_that_repairs_itself.html (consultado em 
15 de Dezembro de 2010) 
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2. O Futuro no Bairro da Cova da Moura 

 

 

2.1. O Lugar 

 O Bairro da Cova da Moura situa-se no concelho da Amadora, 

adjacente, a norte, à estação ferroviária da Damaia (na linha de comboios suburbanos 

de Sintra). Os outros limites são a Este a Avenida da República e a sul a IC19. O 

aglomerado alastra-se por um monte com dois cumes que domina as redondezas. A 

sua génese remonta aos anos 60, com habitações em pouco número e relevância, 

mas foi alvo de um crescimento explosivo com a chegada dos retornados a Portugal 

vindos das ex-colónias e, posteriormente, com uma segunda vaga de imigrantes, 

vindos principalmente de África.  

Fig. 26 - Foto Aérea do Bairro da Cova da Moura 
Fonte: Google Earth 
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Esse aumento súbito de pressão demográfica, a falta de habitações suficientes 

para acolher o aumento populacional e as débeis condições económicas de muitos 

desses imigrantes (vindos em busca de melhores condições de vida) levaram a que 

ocupassem terrenos e edificassem alojamentos que iam melhorando, num processo 

que levou à densificação da massa construída.  

Em 2006, num estudo para a iniciativa Bairros Críticos, foram citados dois 

levantamentos populacionais, um do INE (os Recenseamentos Gerais), de 2001 e 

outro encomendado pela Câmara 

Municipal da Amadora, realizado entre 

2000 e 2002. Esses estudos tiveram 

resultados díspares, estando referidas 711 

edifícios e 3253 habitantes no primeiro 

estudo e 838 edifícios e 5057 moradores 

no segundo. O estudo acima citado tomou 

como base o segundo levantamento, a 

partir do qual concluiu que a população do 

bairro era jovem e que havia uma espécie 

de rotatividade de habitantes, no sentido 

em que para muitos, a Cova da Moura é 

só um local de transição entre a chegada 

ao país e um salto para localizações mais 

qualificadas. O Bairro possui uma 

população residente diversa, como atesta 

o facto de dois terços ser originária de 

outros países, quase completamente 

africanos, com ênfase em Cabo Verde e 

de apenas 40% do total de residentes ter a 

nacionalidade portuguesa. È referido ainda 

que pessoas da mesma origem tendem a 

manter-se próximas, se possível no mesmo quarteirão. 

Devido à rotatividade acima descrita a percentagem de idosos (acima de 65 

anos) não é significativa, ao passo que a percentagem de jovens e pessoas em idade 

activa é superior a outros locais no mesmo concelho. Isto é também consequência de 

uma elevada taxa de fecundidade. Apesar da população jovem, a taxa de escolaridade 

é baixa e o abandono das instituições de ensino elevada. Esta fraca qualificação faz 

Fig. 27 - Uma rua no interior do BdCM 
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com que as principais actividades profissionais exercidas pelos moradores sejam 

remuneradas, maioritariamente relacionados com a construção civil. 

Esses habitantes moram em habitações pouco qualificadas, ilegais ou até 

completamente devolutas, como demonstra um estudo do LNEC (Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil) realizado em Novembro de 2008. A massa edificada manifesta-se 

em volumes que vão desde 1 até 5 pisos, muitos deles com comércio ao nível da rua. 

São principalmente edifícios construídos pelos próprios donos, por vezes com a 

participação de outros elementos da comunidade, não estranhos à actividade da 

construção, como se referiu acima. Como tal, as condições de habitabilidade não são 

por vezes as melhores. Ao edifício principal de um lote, costumam estar associados 

pequenas hortas e anexos, muitas vezes arrendados ou subarrendados como modo 

de aumentar os rendimentos do agregado. Outra característica relevante das 

habitações de vários pisos é a frequência com que estes possuem acessos 

independentes do exterior, criando por vezes situações arquitectónicas interessantes – 

embora, frequentemente, contra os regulamentos vigentes. O estudo aprofunda ainda 

mais o tema das construções, com analises a escadas, vãos, proximidade de vãos, 

análises estruturais e afins, coisas que fogem ao âmbito deste artigo. 

Mas o que torna o Bairro mais famoso é a sua associação à delinquência e 

crime violento. Não são poucas as vezes que num jornal ou numa peça televisiva se 

reportam mais casos de assaltos, agressões, confrontos com a polícia. Tal fama 

Fig. 28 - A separação de Mundos 
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tornou o local numa espécie de lugar-comum na língua portuguesa quando o tema é 

bairros problemáticos.  

Como reacção a esse estigma social do “exterior”, a população residente 

ganhou uma capacidade de relacionamento, interacção e interdependência que 

dificilmente se vê noutros locais. Vizinhos comportam-se quase como familiares, 

sendo estas relações mais fortes em comunidades provenientes da mesma origem. 

Um dos marcos mais marcantes e de maior destaque desta solidariedade comunitária 

é a Associação Cultural Moinho da Juventude. 

Esta associação surgiu a 1 de Novembro de 1984 com o objectivo de ajudar a 

resolver os problemas de saneamento e fornecimento de água do bairro. Actualmente 

as suas acções são muito mais abrangentes e vão desde o apoio a toxicodependentes 

até à divulgação das várias culturas existentes no bairro, passando por visitas guiadas 

pelo local. 

Mas a discriminação não é só do exterior para o interior: habitantes da Cova da 

Moura estão num estado de tensão e descontentamento face às discriminações de 

que são alvo e isso reflecte-se na dificuldade de integração que têm com a envolvente 

imediata, algo que se evidencia até na confrontação do desenho urbano do bairro com 

a sua envolvente imediata. 

Urbanisticamente estamos perante um local sem hipotéticos pontos de 

encontro: praças, jardins, esplanadas… O bairro aproveita ao máximo o espaço, 

privatizando-o através da construção de anexos, barracas ou hortas. Do domínio 

público são as ruas e os pequenos largos alcatroados onde proliferam carros 

estacionados. E, contraditoriamente ao que se esperaria devido à falta de tais locais, 

não faltam locais de convivência. Os moradores da Cova da Moura têm nas ruas o seu 

local de convívio público, havendo casos até de apropriação desse espaço com fins 

mais privados. A rua é o local onde as pessoas se encontram, se cumprimentam, onde 

ficam á conversa sobre o jogo de futebol do dia anterior, onde observam os estranhos 

que passam, onde se come bebe e joga à bola. 

O Bairro da Cova da Moura é, portanto, um local de intensas relações entre 

indivíduos que têm com o local uma forte sensação de pertença. Viver no bairro é algo 

de que se orgulham. É, para muitos, o local que os acolheu quando chegaram a 

Portugal das suas terras de origem, tornando-se num segundo local de nascimento, 

um nascimento para uma terra desconhecida. É um local que foi edificado com base 

nos conhecimentos que traziam dos seus locais de proveniência aos quais 
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acrescentaram novas técnicas que aprenderam nas profissões que arranjaram em 

Portugal.  

A Cova da Moura é um lugar, um lugar identitário, relacional e histórico. 

Embora seja um bairro histórico para quem o viu crescer e o ergueu com as próprias 

mãos. E esse, porventura, será o ponto mais discutível. O aspecto histórico do local só 

é evidente e só existe para quem lá mora, para quem vê aquele aglomerado urbano 

como a nova casa da nova vida. Para todos os outros, é mais um bairro clandestino 

que pode ter um especial encanto devido à sua malha orgânica, o seu processo de 

crescimento genuíno, mais relacionado com o homem do que, por exemplo, os blocos 

de apartamentos adjacentes ao bairro, frutos de uma cultura da função sobre a forma 

que esquece o Homem apesar de o acolher. Mas essa mesma malha é recente, com 

pouco tempo de consolidação, como alguns bairros de Lisboa tiveram. Não houve 

tempo de crescimento e evolução, de selecção de trigo e joio. Alfama cresceu e 

evoluiu por um processo de selecção que foi qualificando o edificado e mantendo a 

malha, um processo que demorou séculos a realizar, numa evolução quase orgânica. 

A Cova da Moura, com 30 - 40 anos de existência, não pode aspirar a essa espécie de 

reconhecimento, mesmo afirmando uma génese de concepção semelhante. E mesmo 

se o tempo fosse dado para que evoluísse, nada garantiria que não se tornaria uma 

Kowloon City renascida, um quarteirão de Hong Kong que, imune à aplicação de leis 

urbanísticas, cresceu – em todos os sentidos da palavra – de uma maneira 

desenfreada criando uma massa quase uniforme que engolia o solo e se projectava no 

céu, em edifícios de 11 a 13 pisos que se suportavam mutuamente e albergavam 

35000 habitantes em 2 ha, numa densidade de 1.75 h/m2 (a Cova da Moura alberga 

5000 habitantes em 16 ha, numa densidade de 0.03 h/m2). 

Construído pelos seus habitantes e pelas relações entre eles, que se 

identificam com o local, se agregam para o defenderem e manterem a identidade que 

partilham é um local com uma dinâmica social mais rica que a envolvente, havendo 

nessa relação entre o exterior e interior toda uma série de tensões urbanas e sociais 

de discriminação recíprocas. 
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2.2. Possibilidades de Intervenção 

 O que fazer então de um bairro desqualificado? Reintegrá-lo no contexto 

imediato, des-sub-urbanizá-lo segundo um ponto de vista futurista? 

 Um dos pontos de partida para uma intervenção pode até ser exterior ao 

próprio bairro. A estação de comboio da Damaia – ou pelo menos a sua saída mais 

próxima da Cova da Moura é uma passagem aérea extremamente degradada e 

associada – pelo seu aspecto e por histórias de utilizadores da estação – a assaltos, 

ameaças e agressões. 

 O acesso ao aglomerado urbano é em si também algo problemático. Os 

acessos ao interior são por estradas estreitas (partilhadas por carros e peões) e ruelas 

rodeadas de construções por vezes toscas e pouco convidativas. 

 A imagem da Cova da Moura é também um ponto problemático. Numa 

sociedade onde o poder da imagem pode contar mil e uma histórias, um local com o 

aspecto da Cova da Moura pode ser interpretado como um antro de criminosos 

violentos, tráfico de droga e outras malitas da sociedade mesmo que tal preconceito 

esteja longe da verdade. Existem no seu interior diversas organizações sociais, como 

a já referida Associação Cultural Moinho da Juventude que luta contra esses flagelos, 

que, apesar do seu papel na dinâmica social do lugar, carecem de espaços dignos do 

trabalho que executam. 

 A ausência de espaços verdes públicos, consequência da densificação da 

massa construída é uma falha relevante no contexto local. Se as populações ocupam 

e vivem tão naturalmente o pouco espaço público que têm nas estradas que 

percorrem o bairro, que aproveitamento fariam de um espaço verde qualificado? 

 Para além destes problemas há ainda vários relativos a falta de infra-estruturas 

adequadas, como rede de gás, uma ineficiente rede de águas públicas e esgotos e 

uma rede eléctrica desorganizada. As estradas e estacionamento no interior do bairro 

são inadequados e isso leva a uma ausência de transportes públicos. 

 Uma proposta que tentasse resolver alguns destes problemas teria de ser 

pensada em várias frentes. Uma delas seria a intervenção na estação de comboio, 

dotando-a de mais segurança para quem a usa para atravessar a linha ou aceder às 

plataformas. Devido à particular geografia do terreno (a grande diferença de cotas 

entre os dois lados da linha) seria necessária uma estrutura suspensa, ao jeito das 

estruturas suspensas do filme Fifth Element. 
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 Continuando em estruturas suspensas, as ideias de Yona Friedman para a Ville 

Spatiale poderiam ser a solução para resolver o problema da construção no Bairro da 

Cova da Moura sem destruir aquilo que a comunidade construiu. Haveria sempre o 

problema das estruturas suspensas bloquearem a luz do sol, mas possibilitava a 

criação de um edifício que pudesse albergar as associações do bairro de maneira 

condigna dando-lhes um lugar de destaque na paisagem urbana circundante, 

ajudando a alterar a percepção que outros tinham quando olhassem para a Cova da 

Moura. Esse mesmo bloco poderia ter um conjunto de jardins suspensos criando 

assim espaços qualificados para usufruto da população. E, num contexto de atracção 

de população exterior ao bairro, poderia ser criado um equipamento, um edifício de 

carácter excepcional de âmbito geográfico alargado, que servisse de pólo 

dinamizador. Essa mesma ideia é apoiada por uma intervenção recente na zona Este 

de Londres, outrora também degradada e hoje vibrante com actividade cultural graças 

a intervenções em edifícios chave24. 

 Mas se há coisa que foi afirmada e reafirmada por todas as cidades de filmes 

em que havia uma sobreposição de um elemento edificado sobre outro, onde o céu de 

um passava a ser as fundações de outro é que quem está por baixo fica 

estigmatizado, inferiorizado e relegado para uma existência de segundo plano. A 

demolição pode então ser uma solução necessária para o desimpedimento de área 

para a construção do tal edificado excepcional, coisa que, a acontecer, teria de ser na 

periferia do bairro, para poder marcar a sua presença. A qualificação do espaço verde 

também teria de ser deslocada para fora das áreas mais construídas da Cova da 

Moura, evitando demolições excessivas e que pudessem causar revolta nos 

habitantes por perderem tudo o que construíram com o seu esforço. 

 Essas áreas verdes, poderiam ser conjugadas com o requalificar da estação e 

criar um jardim elevado, como a High Line de Nova Iorque podendo haver a hipótese 

de gerar uma ligação directa com o interior da Cova da Moura. 

 

 

 

 

                                                             
24 http://www.publico.pt/Mundo/exbronx-de-inglaterra-e-novo-polo-cultural_1435137 (consultado em 
22 de Janeiro de 2010) 
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2.2. Proposta de Intervenção 

 O programa da intervenção para o Bairro da Cova da Moura terá 3 

componentes essenciais diferenciados, tanto no espaço como no programa. 

 Para a estação de combóio é proposto uma reconstrução com funções 

diferentes das actualmente existentes. Para efeitos de segurança e controlo no acesso 

às plataformas, serão separadas as funções de atravessamento da linha e 

saída/entrada da estação. Assim, serão criados dois níveis na estrutura suspensa, 

sendo o inferior fechado e de acesso restrito às plataformas de comboio e o nível 

superior, uma cobertura percorrível e ajardinada. Propõem-se elevadores nos 

extremos desta ponte e no meio da estrutura com acesso às plataformas de 

embarque, para facilidade de mobilização de pessoas com mobilidade reduzida. A 

cobertura ajardinada estará à cota da Av. 25 de Abril e do outro lado a diferença de 

alturas será vencida através de um sistema de rampas concebido para circulação de 

biciclistas, skateboarders e estará em conformidade com os regulamentos para 

circulação de cadeiras de rodas. 

 A segunda parte da proposta será a requalificação de um terreno baldio, 

convertendo-o numa superfície verde qualificada. É a área compreendida entre a Av. 

25 de Outubro, a Av. da República e o primeiro edifício. Por ele passará também uma 

passagem aérea que unirá a estação e o Bairro da Cova da Moura, criando assim um 

percurso contínuo que vai deste o interior do bairro até ao outro lado da linha, ao jeito 

das estradas suspensas de exemplos acima mencionados. 

 O terceiro componente da intervenção proposta seria uma escola de música 

que servirá de pólo dinamizador do bairro. O seu propósito é atrair utilizadores 

exteriores ao bairro e promover as culturas existentes na Cova da Moura. O programa 

deste edifício envolve um misto de salas de aula de ensino individual e colectivo, 

estúdios de gravação e correspondentes áreas administrativas de cariz privado e, mais 

públicos, um auditório para actuações de alunos ou artistas exteriores à comunidade, 

um núcleo para associações do bairro e uma cobertura ajardinada com uma área de 

restauração á toda da rua do Alecrim, já no interior da Cova da Moura. 
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3. Conclusão 

  

 Os cenários futuristas apresentados ao longo do trabalho variaram desde o 

mais utópico ao mais miserável, tocaram nos céus ou refugiaram-se na terra, eram 

dominados por máquinas, homens ou vegetação. No entanto, todos partiam de 

contextos e problemáticas levantadas por quem os criou, mesmo baseando-se na 

actualidade da época em que foram imaginados.  O caso muda de figura quando o 

contexto e problemática nos são dados como inalteráveis.  

O bairro da Cova da Moura é um local real, uma situação real, com problemas 

reais. Este trabalho propunha-se a imaginar um futuro para resolver os problemas do 

presente, mas isso não parece ser possível. Por essa mesma razão os edifícios 

sustentáveis que povoam as capas de revistas (mesmo os mais arrojados e 

inovadores) dificilmente podem ser considerados visões de um futuro: estão a tentar 

resolver os problemas que se apresentam no presente, não antecipando o que poderá 

vir aí. 

Como funcionaria então esta conjugação entre o futuro e a Cova da Moura? A 

resposta está na manipulação de um dos elementos da equação. Ou projectava-se 

para um Bairro da Cova da Moura futuro, extrapolando o que se conhece da evolução 

dele com base em casos semelhantes pelo mundo ou relega-se a ideia do futurismo a 

uma mera inspiração para uma construção muito real e presente. 

O futuro é, afinal de contas, inalcançável por mais que o tentemos apanhar. 
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6. Projecto 
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