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RESUMO 

O presente trabalho procura abordar a relação que o Homem estabelece com o espaço 

público, enquanto lugar de encontro e de integração social, tanto à escala da cidade como à 

escala do bairro. Paralelamente, numa reflexão sobre as cidades dos nossos dias, verifica-

se que estas têm vindo a sofrer constantes e sucessivas transformações, influenciadas pelo 

crescimento expansivo da população, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo 

desenvolvimento das redes viárias, com consequências tanto nos modos de vida, como 

também nos diferentes espaços das cidades e das comunidades locais como os bairros, 

levando o Homem para um estado anti-social, de total individualismo e consequente 

isolamento. 

Na análise realizada ao objecto em estudo, o Bairro do Barruncho, em Odivelas, concluiu-se 

que muitos dos problemas presentes derivam da ausência de uma estrutura pública social 

coesa, que tenha força suficiente e que possibilite ser o mecanismo gerador da interacção 

social, funcionando como espaço intermédio entre o espaço público e a casa.  

O desafio proposto foi então o de repensar o espaço urbano na figura de um edifício e de 

um espaço público inerentes, como lugar propício ao encontro e à partilha, promovendo 

relações de contacto entre o Homem, a cidade e o bairro, conferindo uma identidade ao 

lugar. Em muitas situações, problemas como o excesso de barreiras físicas e a diversidade 

cultural dificultam a conexão do próprio bairro e deste com a cidade, tornando-o uma ilha no 

oceano que é a cidade.  

Este trabalho centrou-se na proposta de espaço urbano, como lugar de estímulo entre o 

Homem, o bairro e a cidade. Deste modo, entender como é que a criação de um complexo 

público educacional, através das artes e dos jovens, permitirá desenvolver a capacidade de 

inclusão do bairro em si, com a sua vizinhança e com a própria cidade, compreendendo o 

seu domínio.  
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Title: Generating and Managing space in the neighborhood of Barruncho 

Theme | class project: Redesigning and Requalifying the Informal Place 

Theme: The school as a dynamic social and urban element between the city and the 

neighborhood. 
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ABSTRACT 

This paper seeks to address the relationship that man establishes with the public space as a 

meeting place and social integration, both within the city scale and the scale of the 

neighborhood. In parallel, on the bases of a reflection on the cities of today, it appears that 

they have been suffering constant and successive transformations, influenced by the 

expansive growth of the population, the technological development and the development of 

road networks, with consequences both in the way of life of people, as well as in different 

areas of the city and local communities like neighborhoods, leading man to an anti-social 

attitude, individualism and consequent isolation. 

In the analysis performed, the neighborhood of Barruncho in Odivelas presents many 

problems derived from the absence of a public social cohesive structure with sufficient 

strength to be a generating mechanism of social interaction, running as na intermediate 

space between the public space and home. 

The challenge was to rethink the urban space in the figure of a building and an inherent 

public space as a place conducive to meeting and sharing, promoting contact relationships 

between man, the city and the neighborhood, giving an identity to the place. In many 

situations, problems such as excessive physical and cultural barriers hinder the connection 

of the neighborhood itself and between the neighborhood and the city, making it an island in 

the ocean that is the city. 

This work focus on this proposal of urban space as a place of encouragement between man, 

the neighborhood and the city. Thus, understanding how to create a public educational 

complex through the arts and young people will allow the ability to include the neighborhood 

itself, with its neighbors and with the city itself, including its domain. 
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“Anima-nos a esperança de que este ensaio torne cada leitor mais consciente do papel que 

ele próprio desempenha na organização do espaço e bem assim da importância que uma 

criação de formas mais harmoniosas pode representar na sua vida, quer como individuo, 

quer como elemento de uma sociedade” in TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso 

de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.10 
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INTRODUÇÃO  

[...] nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto só existimos nos dias 

em que fazemos. Nos dias em que não fazemos apenas duramos. […] 1 

Nos últimos anos, temos vindo a observar que o crescimento das cidades não tem 

acompanhado em simultâneo o seu desenvolvimento, dando origem a situações sem 

qualquer plano, regra ou controlo, como é o caso de estudo, o bairro do Barruncho. São 

criadas desta forma áreas de grande tensão social, económica e ambiental, dispersas, um 

pouco por todo o perímetro correspondente à área periférica da cidade de Lisboa.  

“Os processos de segregação estabelecem distâncias morais que fazem da cidade um 

mosaico de pequenos mundos que se tocam sem se interpenetrarem”.2 

Diariamente somos obrigados a lidar com o facto das nossas cidades ainda não 

conseguirem encontrar nem desenvolver estratégias para lidar com o fenómeno do 

desenvolvimento destes bairros, cada vez com maior número de população, que apenas 

procura abrigo nestes lugares, por ser, na maior parte dos casos, a única solução. O seu 

desenvolvimento acaba então por ser de iniciativa espontânea e individual, resultando em 

habitações, sem condições de habitabilidade, de carácter frágil e efémero, em terrenos 

agrícolas sem infra-estruturas para as receber. 

O Bairro do Barruncho situa-se em Odivelas. Dada a sua natureza geográfica periférica tem 

sido um pouco esquecido por todos, tornando-se assim um destino fácil para quem apenas 

procura um abrigo e não tem possibilidade para algo mais. 

A metodologia proposta está directamente relacionada com os objectivos, e estrutura-se em 

três fases: uma primeira de recolha de bases teóricas, uma segunda de enquadramento 

teórico onde será feito o processamento de toda a informação recolhida e uma terceira, de 

Projecto, de validação e proposta de modelos.  

O modo de procedimento na primeira fase foi baseado numa pesquisa bibliográfica e na 

análise do desenvolvimento da periferia, do crescimento dos bairros, dos seus espaços 

públicos e das estratégias de integração social, como forma de estabelecer o ponto-chave 

de ligação e articulação do bairro com a cidade.  

Numa segunda fase, focando posteriormente a análise no Bairro do Barruncho, observámos 

de que forma este carece de uma estrutura pública adequada para integrar o bairro na 

                                                            
1
 VIEIRA, António, Padre; Sermão da Sexagésima 

2 PARK, Robert Ezra; The City; University of Chicago Press, 1992, p.40 
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cidade, conferindo-lhe uma identidade capaz de lhe retirar o carácter de ilha, de cul-de-sac, 

referindo Nuno Portas, ou ainda de “espiral egocêntrica de exclusão”,” [...] este percurso 

centrípeto em espiral [...] onde todos vivem [...] no último condomínio de uma cidade cuja 

forma global é desconhecida” referindo Pope.3  

“O modelo que tem por paradigma o cul-de-sac [...] parte da criação de canais de 

atravessamento [...] é um sistema arborescente [...] até à pequena rua.”4 

Na terceira fase, a componente prática de projecto remete-nos para a elaboração de uma 

proposta. As visitas ao local foram fundamentais como reconhecimento e confrontação, 

entre algumas premissas teóricas e a realidade física e social. 

Deste modo, pretende-se desenvolver um complexo público educacional no âmbito de gerar 

e gerir espaço na cidade informal, tornando-se um factor determinante para actuar nos dias 

de hoje, através de uma lógica que tenha origem nos moradores, sendo eles os principais 

beneficiários desta acção envolvendo processos participativos e produtivos. 

O trabalho final tem então como objecto de estudo o Bairro do Barruncho e como tema de 

investigação o bairro, a fim de encontrar uma estratégia válida de intervenção, estudando a 

influência que uma escola de artes, pode exercer neste processo, como veículo de inclusão 

da comunidade do bairro nos bairros envolventes, e na própria cidade, através das artes e 

dos jovens. É então estabelecida uma relação de escala entre a cidade, o bairro e a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 POPE, Albert; Terminal Distribution; Segal, 2008, p. 20 
4 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João; Políticas Urbanas II – Transformações, Regulação e Projectos; 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.197 
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ESTADO DOS CONHECIMENTOS  

A diversa bibliografia e referências bibliográficas para a realização do trabalho poder-se-ão 

dividir em três grupos: 1) o bairro como caso de estudo, 2) a origem e desenvolvimento dos 

bairros (Gerar), e 3) a sustentabilidade (Gerir). Cada um dos grupos procura fundamentar as 

diferentes escalas de trabalho e análise, de forma a estabelecer a relação de escala 

pretendida. 

1. O bairro como caso de estudo 

Em relação ao primeiro grupo, foi tido em consideração o trabalho de análise desenvolvido 

em Laboratório de Projecto VI. Grande parte da informação obtida foi através do 

Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Odivelas que nos disponibilizou 

informação relacionada com o bairro, nomeadamente os Termos de Referência para a 

elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Sítio do Barruncho e os vários 

diagnósticos da área correspondente, presentes nos elementos que compõem a revisão do 

PDM5 de Odivelas. Após esta primeira análise, concluiu-se (pelos resultados obtidos nos 

vários inquéritos e questionários realizados na cadeira de Projecto) que existe um 

zonamento no bairro, provocado pelas diferenças culturais associadas às várias fases 

temporais de construção que impõem, em algumas situações, uma barreira social 

conflituosa. 

Dos vários documentos e diagnósticos que compõem o plano director, a Câmara Municipal 

de Odivelas6 distingue três tipos de escalas de exclusão social, nesta área: 1) a escala 

económica, ao nível dos recursos; 2) a escala política, que diz respeito às decisões que são 

tomadas para aquele determinado lugar e 3) a escala cultural. Ao nível económico, a maior 

dificuldade presente no bairro está no acesso ao emprego. No plano político existe a falta de 

tomadas de decisão relacionadas com a mobilidade, a insegurança, a falta de locais de 

encontro social e de equipamentos que ajudem os jovens. A nível cultural encontramos a 

dificuldade em construir narrativas comuns dada a diversidade cultural presente.  

2. A origem e desenvolvimento dos bairros - Gerar 

Numa segunda fase são abordadas as problemáticas do desenvolvimento das periferias. A 

tese da professora Cristina Cavaco intitulada “Transmodernidade e experiência do espaço – 

periferia e periferias na problemática da Sociedade Contemporânea” reflecte as 

                                                            
5 PDM – Plano Director Municipal de Odivelas, revisão 2011 
6 Ibidem 
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características desses novos espaços não organizados que se apoderam dos espaços 

circundantes à cidade e invadem os 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.”7 

Ainda dentro da mesma temática, a obra intitulada “Lisboa uma cidade em transformação” 

do autor Francisco Keil do Amaral, é uma referência por tratar das questões gerais do 

crescimento da cidade de Lisboa, defendendo que esta perdeu unidade e coerência, tal 

como a autora Teresa Barata Salgueiro, em “A cidade em Portugal”, defende uma leitura 

crítica relativamente à evolução da população urbana e da formação de áreas 

metropolitanas.  

Abordada a temática do desenvolvimento da cidade, interessa agora fazer a transição de 

escala para o espaço do bairro, e a obra de Fernando Távora intitulada “Da organização do 

Espaço” reflecte as características do espaço organizado no caso português: “cresce, 

cresce sempre […] e porque cresce em ritmo quase louco […] ela constitui assim mais uma 

soma de espaços do que um todo estruturado”.8 

O autor enfatiza ainda a importância da educação e da cultura como factores que regem 

uma sociedade bem organizada a fim de permitir uma relação harmoniosa entre a cidade e 

o Homem, sendo ele, aquele que vive o espaço. A análise da obra de Henri Lefebvre “A 

Produção do espaço” permite fazer a comparação com a abordagem de Fernando Távora. 

Lefebvre defende em geral três tipos diferentes de espaço: um espaço físico, o que existe, 

um espaço social, o espaço vivido, palco das relações sociais, e um espaço conceptual, o 

espaço mental, de concepção: “la pratique spatiale […] les représentations de l’espace […] 

les espaces de représentations”.9  

Focando na escala dos bairros, a obra intitulada “Do Bairro e da Vizinhança à Habitação” 

dos autores António Baptista Coelho e João Branco Pedro introduz a temática do espaço 

                                                            
7 CAVACO, Cristina; Transmodernidade e Experiência do Espaço – periferia e periferias na problemática da sociedade 

contemporânea; Tese de Mestrado, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, Julho de 2011, p.78 
8 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 47 
9 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p. 48-49 
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público nos bairros segundo a ideia de vizinhança próxima e lugar de integração social. 

Ainda no âmbito da visão global, a obra de Jan Gehl, “La humanización del Espacio Urbano” 

lança questões importantes sobre este, fazendo referência a vários e diferentes níveis de 

humanização, distinguindo as várias actividades possíveis de realizar. Estas questões 

levantadas pelo autor suscitam outras, relacionadas com a parte humana e social do 

equipamento. Por último “A outra face da cidade” de Ana Cardoso permite estabelecer uma 

abordagem crítica em relação aos bairros degradados de Lisboa. 

3. A Sustentabilidade - Gerir 

O terceiro grupo introduz a temática do gerir o espaço através da sustentabilidade. Nesta 

fase são abordados os critérios do sistema LEED10 como forma para a sistematização e 

definição dos parâmetros de uma estratégia. 

A tese “Ambiente e Construção Sustentável” de Manuel Duarte Pinheiro reflecte o conceito 

de sustentabilidade actual. O desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de 

harmonia, mas antes um processo de mudança no qual a exploração de recursos, a 

direcção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças 

institucionais são compatibilizadas com as necessidades futuras e presentes” WCCE, 1987 

(Brundtland, 1987)11. O documento intitulado “Our Common Future” da World Comission on 

Environment and Development, reúne a principal ferramenta para a definição de 

desenvolvimento sustentável.  

Por último, a forma como o desenvolvimento das hortas urbanas é determinante para o 

espaço urbano, e para a sua população, é outra das questões abordadas neste trabalho. À 

escala municipal, a proposta do “Plano Verde, uma estrutura ecológica para a cidade de 

Lisboa", desenvolvida pelo Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles é um documento importante 

neste processo porque pretende configurar uma matriz formada e articulada por sistemas e 

subsistemas que compõem a cidade. O trabalho do Arquitecto Jorge Cancela reflecte 

também a influência que as hortas têm nas famílias, tornando-se a ferramenta chave para o 

desenvolvimento de estratégias económicas, sociais e culturais.12  

 

 

                                                            
10 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 
11

 PINHEIRO, Manuel Duarte; Ambiente e Construção Sustentável, Edição Instituto do Ambiente, Amadora 2006, p. 85-86 
12

 MUSEU DA CIÊNCIA DA UC E DO CES; Hortas urbanas em Portugal-arquitecto Jorge Cancela; Ciclo de Colóquios com o 

tema Homem, Cidade e Ciência 
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Fig.1-Vasily Kandinsky (1866–1944).Composition 8 (Komposition 8), 1923 
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1. COMO GERAR ESPAÇO 

Introdução 

Este primeiro capítulo pretende estabelecer, inicialmente, um enquadramento temporal e 

espacial do crescimento urbano da cidade, com especial atenção para a sua expansão em 

situações de ocupação periférica e suburbana do território, através da leitura e análise de 

três autores: Fernando Távora, Teresa Barata Salgueiro e Cristina Cavaco. Os diferentes 

estados de desenvolvimento foram analisados segundo uma lógica cronológica em três 

momentos distintos do ciclo de vida da cidade: antes da Revolução Industrial, a cidade 

Industrial e depois da Revolução Industrial.  

1.1 A PERIFERIA  

Apesar de serem fases distintas, o crescimento urbano é um dado comum a qualquer 

época, porque as cidades estão sempre em constante transformação, desenvolvem novas 

formas, e tentam descobrir vários métodos de expansão, procurando acolher no seu 

território uma maior percentagem de população, alargando a sua capacidade.  

A pergunta inerente que se levanta é: -Como é que, de um momento para o outro, as 

sociedades inscritas num ambiente rural, mudaram? Nesta nova era marcada pelo avanço 

industrial e tecnológico, as sociedades tiveram que adoptar novos modos de vida para que 

não se sentissem excluídas. -Mas como é que as cidades responderam e evoluíram?  

“A cidade é uma entidade individualizada com certa dimensão e densidade onde se 

desenrola um conjunto expressivo e diversificado de actividades. O conceito inclui a forma 

de ocupação do território, as actividades económicas desenvolvidas no seu interior […] e o 

modo de vida dos habitantes […] Foi talvez na caracterização do modo de vida urbano que a 

oposição conceptual cidade-campo provocou maior polémica […] a difusão do modo de vida 

urbano que se afirma como dominante leva ao desaparecimento do rural <puro>.”13 [fig.2] 

 

 

 

 

 

                                                            
13 SALGUEIRO, Teresa Barata; A cidade em Portugal – Uma Geografia Urbana, Edições Afrontamento, Porto 1999, p.26-27   
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Fig.2-Ambrogio Lorenzetti; Representações da cidade e do campo, séc. XIV 

Fig.3-João Nunes Tinoco, Planta da cidade de Lisboa, 1610-1689 
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| A cidade pré-revolução industrial 

A cidade anterior à revolução industrial correspondeu a um período pontuado por várias 

transformações ao nível urbano, com origens bastante diferentes e dispersas, no tempo. À 

medida das necessidades de ampliação da área territorial da cidade, foram sucedendo 

alterações e foram ocupados novos territórios na sua envolvente. Na maioria das situações, 

esses espaços, outrora agrícolas, adquiriram uma nova função e finalidade, urbana: “Com o 

crescimento económico e a diversidade de actividades aumenta a população, uma parte da 

qual vive nas cidades que assim têm de ver ampliados os seus territórios. Este processo 

implicou por vezes a construção de novas cercas que envolviam amplos espaços, parte 

importante dos quais votados à agricultura que só o crescimento posterior foi enchendo.”14  

As cidades características deste período eram de implantação compacta, e de dimensões 

relativamente pequenas, em alguns casos, rodeadas por limites naturais e topográficos, que 

condicionavam e regulavam a sua implementação no solo. Estes limites tornavam-se 

barreiras ou obstáculos que determinavam a escala das cidades, que por estarem inscritas 

em núcleos pequenos, foram quase que obrigadas a adaptarem-se à nova realidade: “Nos 

espaços livres intramuros ou junto das portas no caso da formação de subúrbios as 

construções sucediam-se à medida das necessidades e sem obedecer no geral a planos de 

conjunto”.15  

Factores como os transportes, até então limitados ao peão e à carroça, e os materiais 

utilizados na construção, foram decisivos para a necessidade de transformação da cidade: 

as ruas estreitas deram lugar a ruas mais largas e os antigos materiais de construção foram 

substituídos por outros mais resistentes. “O aumento da circulação […] tornou necessário 

dotar as aglomerações medievais […] constituídas por ruas estreitas e por dédalo de ruelas 

e becos, com vias de atravessamento […]. São as ruas <novas>.”16  

A noção de periferia entendida nesta época difere bastante da actual: era considerado 

periferia o espaço que se encontrava do lado de fora das muralhas, que cercava e definia o 

limite do centro urbano. A existência da muralha não permitia nem o contacto físico nem o 

confronto visual entre o urbano e o rural. Sempre que a cidade se ia expandindo tornava-se 

fundamental construir uma nova muralha, não só por uma questão de redefinição do limite 

mas também por razões defensivas.  

                                                            
14 SALGUEIRO, Teresa Barata; A cidade em Portugal – Uma Geografia Urbana, Edições Afrontamento, Porto 1999, p.163 
15 Ibidem, p.163 
16

 Ibidem, p.166 
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A maioria das situações de expansão urbana ocorridas nesta época não resultou de nenhum 

plano urbano devidamente pensado e consciencializado, mas foi fruto da necessidade 

urgente da evolução da cidade. Como consequência desta incontrolada rapidez de 

crescimento urbano surgem situações de não estruturação e de desordem nas cidades: “E 

cresce, cresce sempre, porque para a cidade parar é morrer. E porque cresce em ritmo 

quase louco, não é mais possível impor um sistema de relações coerente entre os seus 

espaços organizados e ela constitui assim mais uma soma de espaços do que um todo 

estruturado, em que se misturam e confundem funções, em que a desordem é soberana”.17  

No caso português, da cidade de Lisboa, embora já houvesse conhecimento de vários 

crescimentos para fora das muralhas, o caso de alguns conventos por exemplo, ainda não 

existia muito a necessidade de instalar um controlo e de regular essa expansão, apenas 

uma consciência do que estava a acontecer. “A obtenção da harmonia do espaço 

organizado, resultante afinal da harmonia do homem consigo próprio, com o seu semelhante 

e com a natureza, será longa e difícil, mas porque a consciência da sua necessidade deverá 

sobrepor-se a todos os obstáculos, ela deverá constituir um dos mais destacados objectivos 

do homem contemporâneo.”18   

O planeamento do Bairro Alto, em Lisboa, constituiu o primeiro loteamento em Portugal, 

pensado e desenhado sob a forma de plano urbano, definindo ruas de dimensões reguladas 

e direcções controladas. “Este traçado surge pela primeira vez na planta de J. Nunes Tinoco 

(1650), na qual contrasta vivamente com a cidade intramuros […] apresenta uma malha 

ortogonal em que as ruas mais importantes têm o sentido norte-sul.” 19 [fig.3] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 35 
18 Ibidem, p. 46 
19 SALGUEIRO, Teresa Barata; A cidade em Portugal – Uma Geografia Urbana, Edições Afrontamento, Porto 1999, p.172 
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|| A cidade industrial 

Durante os séculos XVIII e XIX, com a revolução industrial e a cidade dividida entre as 

inovações industriais e tecnológicas que a acompanharam ocorre, um pouco por todo o 

lado, um fenómeno migratório em direcção à cidade, até então ainda pouco comum. No 

caso de Lisboa, população oriunda de todo o país vem chegando à cidade, à procura de 

trabalho e melhores condições de vida.  

“Mas porque é absorvente e constitui um poderoso polo de atracção a cidade […] provoca a 

rarefacção dos espaços rurais, que por menos evoluídos, não podem competir com o seu 

poder de sedução e se vêem assim perigosamente abandonados; não satisfeito com o 

devorar dos seus próprios habitantes, o monstro exige sempre mais homens, porque uma 

espécie de doentia insatisfação é porventura a sua principal característica.”20 

A cidade, de dimensões pequenas, é “forçada” a expandir-se para além do seu território, 

invadindo o espaço rural dos arredores urbanos com quintas periféricas que se tornaram 

pequenos braços da cidade, que deixa de ser cercada por uma muralha. O autor Kenneth 

Frampton refere que a anterior cidade pertence ao passado e torna-se ultrapassada: “a 

obsolescência militar, política e económica europeia muralhada, tradicional levou, após as 

revoluções liberais-nacionais de 1848, à demolição dos ramparts e à extensão da anterior 

cidade finita para os seus prósperos subúrbios”.21 

Perante a necessidade urgente de crescimento das cidades e, após uma primeira fase, onde 

as cidades cresceram sobretudo em densidade, lentamente adopta-se um outro modo, 

desta vez em altura, e através da repetição de eixos e quarteirões. Dois factores foram 

essenciais para isso acontecer: o primeiro foi a invenção de um meio de transporte, que 

permitisse deslocar as pessoas em altura, o elevador de passageiros, em 1853; o segundo 

factor foi a utilização de estruturas metálicas na construção. Apesar das transformações 

urbanas mais visíveis serem a densificação e expansão do núcleo urbano da cidade, 

existiram também tentativas de renovação dos tecidos urbanos pré-existentes, de acordo 

com esta nova sociedade industrial.  

Um dos mais notáveis exemplos deste tipo de intervenção é o de Georges-Eugénes 

Haussmann na cidade de Paris. Tal como afirma José Lamas “são renovações com novos 

traçados, reestruturação fundiária, construção de infra-estruturas, equipamentos e espaços  

 

                                                            
20 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 36 
21 FRAMPTON, Kenneth; Modern Architecture – a critical history; Thames and Hudson, 1992, p. 26 
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Fig.4-Planta dos eixos espaciais; Cartes des chasses du roi;  

Sudoeste de Paris1764 

Fig.5-Planta Cidade Linear; Arturo Soria y Mata, 1894 

Fig.6-Planta Cidade-Jardim; Ebenezer Howard, 1898 
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livres” no contexto do crescimento da cidade de Paris”.22 O plano tinha como objectivos 

principais obter uma circulação acessível e cómoda à cidade, eliminar os espaços insalubres 

“abrindo” os interiores densos, valorizar os monumentos, criar eixos viários, colocar 

arborização e dotar a cidade de pontos de vista e perspectivas. [fig.4] 

Em 1894 Soria y Mata propõe um outro modelo de cidade, a Cidade Linear, como resposta 

ao problema crescente do congestionamento da cidade industrial em direcção aos 

subúrbios. O projecto defendia a ideia de uma cidade organizada através de uma única rua, 

principal, que depois se ia abrindo para braços mais pequenos, secundários. A forma da 

cidade é estruturante no desenvolvimento em linha, tornando a cidade muito linear porque 

propõe organizar todas as deslocações pendulares e as redes de transporte num único eixo. 

[fig.5] 

Uma outra resposta, foi a de Ebenezer Howard que propõe o modelo da Cidade-Jardim, em 

1898. Este projecto rejeitava tanto as grandes concentrações urbanas, como também os 

subúrbios desorganizados que começavam a aparecer por todo o lado, baseando-se na 

criação de um sistema de cidades-satélite, auto suficientes mas com dimensões limitadas. 

No meio existia a cidade centro e, entre elas, interligava-se uma rede de caminhos-de-ferro, 

que servia como meio de transporte evitando as deslocações pendulares. [fig.6]    

||| A cidade pós-revolução industrial 

No final do século XX observa-se, um pouco em todo o mundo, uma enorme fragmentação 

das cidades que perderam a sua unidade formal com a extensão das áreas urbanas e as 

novas acessibilidades. “É então o espectáculo dos subúrbios, sectores que não são uma 

coisa nem outra, amorfos, incolores, incaracterísticos, passivos.” 23  

Teresa Barata Salgueiro identifica a cidade pós revolução industrial como um espaço onde 

se verifica uma total fragmentação sócio espacial, “como uma organização territorial 

marcada pela existência de enclaves territoriais distintos e sem continuidade com a estrutura 

sócio espacial que os cerca”.24
 [fig.7] 

Os conceitos, outrora bem claros de centro urbano e periferia, deixam de ser assim tão 

exactos e tornam-se mesmo confusos, visto a complexidade do território: “os termos 

subúrbio e banlieue ganham pois […] pelas consequências directas e indirectas da  

 

                                                            
22 RESSANO GARCIA, José; Morfologia urbana e desenho da cidade, Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 212 
23 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 36 
24 SALGUEIRO, Teresa Barata; A cidade em Portugal – Uma Geografia Urbana, Edições Afrontamento, Porto 1999 

COMO GERAR ESPAÇO 



 

 GERAR E GERIR ESPAÇO NO BAIRRO DO BARRUNCHO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7-Puzzle; Inserção de novas lógicas – Sucessão de peças 

Que não se encaixam 

Fig.8-Foto aérea Expo 98 – Parque das Nações 

Fig.9-Ortofotomapa – Área Metropolitana de Lisboa 

Fig.10-Gráfico evolução da taxa média anual de crescimento 

Lisboa e concelhos envolventes da cidade (1900-1981) 
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industrialização um conteúdo inteiramente renovado assumindo conotações muito 

especiais”. 25  

Segundo Távora, a cidade começa a inquietar realmente o Homem, “o homem começa 

agora a olhar para o espaço da cidade e ela preocupa-o, quer como fruto de uma 

circunstância que ele terá de alterar, quer como criadora de uma circunstância que 

apresenta muitos aspectos negativos”.26  

E, porque a cidade preocupa o Homem, surgem mudanças em algumas delas. Mudanças 

que passam pela desindustrialização de algumas zonas da cidade, a sua deslocalização, ou 

demolição por se encontrarem abandonadas. O caso mais notável em Portugal é o do 

Parque das Nações, na zona oriental de Lisboa, que foi uma importante zona industrial e 

que aquando da Exposição do Mundo de 1998, sofreu uma total transformação, sendo hoje 

um dos mais importantes pólos de habitação e de actividade terciária da área metropolitana 

de Lisboa. [fig.8-9]  

A ocupação periférica ainda perdura nos dias de hoje com as migrações internacionais, 

provenientes de países economicamente mais pobres e menos desenvolvidos como os do 

continente africano. Os obstáculos culturais e económicos presentes muitas vezes nesta 

população obrigam-na a instalar-se em áreas com custos mais baixos. É desta forma que 

surgem e perduram hoje, os bairros de génese ilegal, onde é visível a falta de infra-

estruturas, como o saneamento a céu aberto e a electricidade à base de “puxadas” dos 

postes públicos. Esta é a leitura de uma cidade complexa que se desenvolve em 

aglomerados suburbanos, anulando relações com a cidade “central”. 

1.2 O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS SUBURBANAS   

A periferia de uma cidade torna-se visível pelo aparecimento de novos aglomerados 

urbanos, envolventes, em zonas anteriormente agrícolas. “As relações que estas regiões 

periféricas estabeleciam tanto com a cidade como com o campo envolvente vêem-se 

alteradas, na estrutura e no sentido, pelo transbordar dos limites da cidade, e as suas 

funções e significação periféricas sofrem uma metamorfose”.27  

Portanto, a periferia da cidade não é uma estrutura que se apresente homogénea, mas uma 

série de estruturas e de segregações urbanas e sociais, todas diferentes. “E por efeito desta 

                                                            
25 CAVACO, Cristina; Transmodernidade e Experiência do Espaço – periferia e periferias na problemática da sociedade 

contemporânea; Tese de Mestrado, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, Julho de 2011, p.90 
26 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 37 
27 CAVACO, Cristina; Transmodernidade e Experiência do Espaço – periferia e periferias na problemática da sociedade 

contemporânea; Tese de Mestrado, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, Julho de 2011, p. 
90 
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incontrolada rapidez de crescimento, enormes extensões da cidade sofrem um processo de 

delapidação e o que hoje era espaço vivo pode ser amanhã espaço morto, o que ainda hoje 

era ordem pode amanhã ser desordem”.28 Por outras palavras, o que hoje é periferia, 

amanhã pode não o ser, porque a cidade é um organismo vivo. 

A partir dos anos 40, segundo a autora Ana Cardoso, “Lisboa cresce para fora de portas” 29 

e a variação do crescimento demográfico da cidade e a dos seus concelhos invertem-se. A 

cidade cresce assim, para fora dos seus limites, e o centro histórico antes destinado à 

habitação dá lugar às actividades terciárias. A periferia cresceu, não só devido à população 

migrante de outras zonas do país e dos outros países mas, também, devido a um processo 

de expulsão da população do interior da cidade. [fig.10] 

Em Portugal, até ao século XIX a deslocação para os subúrbios verificava-se apenas nas 

classes mais altas, que lá se instalavam porque dispunham de veículo próprio permitindo o 

acesso à cidade. Mais tarde com a construção de grandes infra-estruturas como os 

caminhos-de-ferro e o desenvolvimento dos transportes colectivos houve então uma 

importante expansão para as áreas suburbanas, por parte das classes mais baixas que 

viram aí a solução para alguns dos seus problemas, podendo ter habitações por valores 

mais económicos.  

| Os Bairros 

Para o presente trabalho, após revisão da literatura, considerou-se que a expansão 

periférica tomou forma segundo quatro configurações distintas: os bairros novos, os bairros 

sociais, as zonas industriais e os bairros ilegais. 

Os bairros conhecidos como os “bairros novos” de Lisboa são aqueles que são habitados 

por quem os procurou, resultam do mercado imobiliário, e são constituídos por habitações 

acessíveis a grande parte da população. Alguns exemplos são o bairro de Telheiras e o 

bairro de Benfica, que pertencem à periferia interna da área de Lisboa. Foram bairros 

desenhados e projectados de raiz, apenas com o objectivo de oferecer à população da 

cidade melhores condições e qualidade de vida, com um acesso rápido e a curta distância 

do centro. [fig.11] 

Os bairros sociais resultam na sua maioria de habitações comparticipadas pelo Estado e 

têm como destinatários a população oriunda dos bairros ilegais, em situações de 

realojamento, que aqui encontram uma alternativa ao viver numa barraca. Por norma 

                                                            
28 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p. 35 
29 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993, p.25 



 

 GERAR E GERIR ESPAÇO NO BAIRRO DO BARRUNCHO 18 

 

encontramos nestes bairros população imigrante, portugueses “retornados” das antigas 

colónias, assim como algumas comunidades ciganas. Um exemplo de bairro social com 

estas características é o Bairro da Serafina em Lisboa. 

As zonas industriais são facilmente identificáveis pela proximidade com os grandes centros 

de comunicação viária; são espaços de produção industrial, tradicional e tecnológica, que se 

instalam na periferia da cidade em pequenos ou grandes grupos.  

Por último os bairros ilegais são, por norma, onde as famílias mais carenciadas se instalam, 

sejam portuguesas ou imigrantes e localizam-se na periferia das cidades, envolvendo-as. 

Uma das razões para se instalarem perifericamente é por existir menor controlo por parte 

das autoridades municipais, encontrando aqui uma alternativa.  

|| O Bairro de “lata” 

Desde os princípios do século XX que vamos assistindo ao desenvolvimento destes bairros 

ilegais ou “bairros de lata, onde não se pagava renda mas aonde continuavam a inexistir as 

condições mínimas de habitabilidade e conforto” com “construções extremamente precárias 

pelo tipo de materiais utilizados, chapas, madeiras”, “frequentemente realizadas de noite” 

para serem “habitadas logo após a colocação da primeira placa para evitar a demolição”.30  

Na cidade de Lisboa, os primeiros a terem sido construídos foram o Bairro da Liberdade em 

Campolide, parcialmente demolido, o Bairro das Minhocas, no Rego, ou a Quinta da 

Curraleira em São João: “A acção camarária que fazia-se sentir no sentido de limpar a 

cidade de tais construções” 31 empurrou estes bairros para longe do centro urbano. O seu 

desenvolvimento ganha uma importante expressão quando foi formada a Área Metropolitana 

de Lisboa “embora esteja presente ao longo do processo de crescimento verificado em 

Lisboa desde o início do século”.32 Os concelhos periféricos que mais assistiram à formação 

destes bairros foram “os da margem norte, entre eles os concelhos de Loures, Oeiras e 

Amadora”.33 [fig.12] 

É comum neste tipo de bairros assistir-se a uma “sobreocupação de habitações, grande 

concentração de problemas sociais como o desemprego, analfabetismo, insucesso escolar 

ou abandono da escola por parte dos mais jovens, […] famílias de fracos recursos  

 

                                                            
30 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993, p.69 
31 Ibidem, p.52 
32 CARDOSO, Ana; PERISTA, Heloísa; A cidade esquecida, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Sociologia, p.100 
33 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993, p.53 
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Fig.11-Foto aérea Bairro de Telheiras; Lisboa 

Fig.12-Planta mostrando as “Barracas” na cidade de Lisboa 

e na periferia, 1986  

Fig.13-Fotografia Bairro de “lata” - Barruncho, Odivelas  
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económicos”.34 São bairros socialmente marginalizados e dificilmente integrados no contexto 

urbano: são constituídos por habitações rudimentares, “barracas” frágeis, construídas com 

materiais simples, “não possuindo as infra-estruturas sanitárias mínimas”.35 Estes bairros 

surgem espontaneamente porque resultam da “iniciativa de populações carenciadas que 

procuram através da autoconstrução, resolver o seu problema de alojamento”.36 [fig.13] 

Quando se visita um bairro com estas características, parece-nos difícil viver em lugares 

onde se “improvisam depósitos de água […] e se puxa a electricidade dos candeeiros 

públicos”.37 Pelas suas características estes bairros constituem um universo particular: 

“Pelos carreiros estreitos e sinuosos correm regos de água azulada de detergente; a roupa 

esvoaça em estendais que cortam as ruas de lado a lado; as crianças brincam entre poças 

de água e o lixo transborda dos bidões; as mulheres conversam às portas das casas […] há 

pequenas hortas e jardins que saltam […] tudo é diferente, os cheiros, os barulhos, as 

cores”.38  

Tomando como referência, de bairro de “lata”, o Bairro da Liberdade em Campolide, a sua 

ocupação residencial iniciou-se nas primeiras décadas do século XX, após a primeira 

Guerra Mundial com a chegada de “gentes da província”. Hoje, encontramos um bairro onde 

pontuam ainda “pátios, vilas e pequenas casas velhas, marcados pela má qualidade 

habitacional”39 habitadas por uma população envelhecida “com graves problemas de 

solvência”.40  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993, p.69 
35 Ibidem, p.69 
36 Ibidem, p.69 
37 Ibidem, p.76 
38 Ibidem, p.79 
39 MARTINS, João; Bairro da Liberdade: Uma abordagem sobre Habitação Degradada e Realojamento, Tese de Mestrado em 

Antropologia Urbana, ISCTE, 2010, p.1 
40 Ibidem, p.109 
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1.3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

“Aos outros lugares, ainda que não sejam os mais altos, chega-se tarde e com dificuldade; 

ao último chega-se logo e facilmente”.41  

| Organização do espaço 

O Homem consciente da sua existência e da sua ocupação espacial, consciente ou 

inconscientemente organiza o espaço que o rodeia. A sua sensibilidade perante o espaço e 

as formas que o envolvem, tornam-no capaz de o transformar, integrar, organizar e dar 

harmonia. 

É determinante a arquitectura reagir e interagir com o espaço na medida em que conjugados 

tornam-no espaço organizado. É através da dimensão tempo que conhecemos o passado e 

estabelecemos a base onde assenta o presente; o espaço é em si contínuo e o tempo é 

uma das suas dimensões. Se o tempo é uma das dimensões do espaço, este nunca volta a 

ser o que já foi, porque cada um de nós vive os espaços ao longo da sua vida, contribuindo 

para a sua organização, consoante as necessidades sociais de cada época que, por serem 

diferentes, nunca se repetem. 

O Homem contribui para a organização do espaço, directa ou indirectamente e de forma 

objectiva ou subjectiva mas nem sempre permitindo estabelecer uma continuidade física, 

criando formas que o organizem. O homem cria o espaço para si, para o seu bem-estar, o 

seu conforto, adaptando-se e interagindo com o lugar, precisando de criar formas que 

determinem o espaço onde vive. 

“O homem deve encontrar o <seu> espaço, o ambiente criado à escala das suas 

necessidades e das possibilidades, quer como individuo quer como elemento de um grupo 

social”.42 

O papel do arquitecto é importante na medida em que este desenha as linhas pelas quais 

pretende que os outros homens se guiem e se orientem. Para isso é determinante que o 

arquitecto compreenda e respeite a história do lugar onde vai intervir, para poder criar um 

espaço para todos, estabelecendo uma relação de continuidade e não uma ruptura. O 

arquitecto ao conjugar a história, a cultura e a memória de cada lugar potencia uma maior 

aproximação das pessoas, que ao reconhecerem formas do passado, conseguem 

identificar-se melhor com um novo espaço.  

                                                            
41 VIEIRA, António, Padre; Sermão da Sexagésima 
42 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.56 
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A expansão urbana e o rápido crescimento das cidades, gerou uma visível descontinuidade 

espacial. Este crescimento não controlado criou um novo tipo de espaço, sem respeito pela 

natureza até então valorizada, criando cidades feitas de somas de pequenos espaços. É 

pois necessário um planeamento prévio da cidade por parte dos homens: “O espaço é um 

dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que por isso, eles têm o dever, na 

ordem moral de organizar com harmonia”43. 

Segundo Távora, o arquitecto Alvar Aalto foi um dos que melhor defendeu esta procura pela 

continuidade e equilíbrio espacial: “a sua obra doseia a indústria e o artesanato, o domínio 

da natureza com a sua consideração, o homem indivíduo com o homem ser social, o arrojo 

com o senso comum, organizando desse modo o espaço com extraordinário equilíbrio e em 

regime de calma e coerente evolução.44 

O arquitecto deve ter consciência do modo como organiza o espaço, respeitando o que 

existe e o que existiu, contribuindo deste modo para uma melhor humanização do lugar, que 

se reflecte na sociedade. O arquitecto deve contribuir com o seu conhecimento e saber, no 

desenho de novos espaços permitindo estabelecer a continuidade espacial sem quebrar 

com o que existe. 

Contudo, o arquitecto “projecta actualmente, uma percentagem muito pequena do espaço 

organizado; não vemos aliás como poderia projectar tudo e mesmo do interesse que haveria 

em que ele tudo projectasse, até porque não têm limite as actividades de organização do 

espaço arquitectónico”.45 Segundo Fernando Távora cabe então ao arquitecto a “criação de 

protótipos e sem dúvida, portanto, o comando do espaço organizado naquilo que à sua 

profissão diz respeito”.46 A organização do espaço é sempre uma obra comum de 

participação e “só poderá possuir significado quando essa participação se transforme em 

activa colaboração”. A organização do espaço é “obra de participação de todos os homens, 

em graus diferentes de intensidade e até de responsabilidade”.47 

|| Triplicidade do espaço 

A análise da obra de Henri Lefebvre, “A Produção do Espaço”, no seguimento da de 

Fernando Távora, “Da organização do espaço”, permitiu-me estabelecer uma comparação 

                                                            
43 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.27 
44 Ibidem, p.42 
45 Ibidem, p.61 
46 Ibidem, p.61 
47 Ibidem, p.19 
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entre as duas, relacionando assim uma visão mais local, centrada em Portugal, com outra 

mais internacional. 

O pensamento central da obra de Lefebvre, transmite que o modo de produção, organiza e 

produz, junto com o espaço e o tempo, uma valência social. “Le mode de production 

organize, produit, en même temps que certains rapports sociaux, son espace et son temps. 

C’est ainsi qu’il s’accomplit”.48  

O espaço social torna-se deste modo, um produto social. O espaço assim produzido adquire 

uma dupla função: serve como instrumento do pensar mas também como instrumento do 

agir, sendo simultaneamente um modo de produção e um meio de controlo do espaço, num 

ambiente de domínio e de poder.   

O autor refere a importância do espaço, de obtermos um seu conhecimento claro e o facto 

da simplificação que é sugerida pelas ciências como a Geografia, a Sociologia e a História 

nos levarem para um caminho incompleto de conhecimento: “les multiples sciences qui 

traitent de l’espace, qui le démembrent, le fragmentent également selon des postulats 

méthodologiques simplificateurs : le géographique, le sociologique, l’historique”.49 

A Geografia, a Sociologia e a História caracterizam o espaço de forma fragmentada, 

simplesmente estabelecendo o que existe, resultando apenas num relatório sobre o espaço 

e nunca o seu conhecimento: “dans le meilleur des cas il s’agit d’un discours sur l’espace, 

mais jamais d’une connaissance de l’espace”.50 

O espaço social é o que engloba todos os outros tipos de espaço devendo-lhe ser 

reconhecida a sua importância. “L’espace social n’est pas une chose parmi les choses, un 

produit quelconque parmi les produits : il enveloppe les choses produites. Il résulte d’une 

suite et d’un ensemble d’opérations, et ne peut se réduire à un simple objet”.51 O espaço 

social relaciona o passado, estabelece o presente, e possibilita a acção: “Effet d’actions 

passées, il permet des actions, en suggère ou en interdit”.52 

Lefebvre defende a ideia da triplicidade do espaço, dividindo o espaço em três tipos 

diferentes: “l’espace perçu, l’espace conçu et l’espace vécu”53, o espaço percebido, 

concebido e vivido. Mas contudo avisa que tal distinção deve ser “manuseada com muito 

                                                            
48 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p.IX 
49 Ibidem, p.13-14 
50 Ibidem, p.13-14 
51 Ibidem, p.88-89 
52 Ibidem, p.88-89 
53 Ibidem, p.53 
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cuidado” porque introduz dissociações rápidas em vez de estabelecer uma unidade de 

produção: “Une telle distinction doit se manier avec beaucoup de précaution. Elle introduirait 

vite des dissociations, alors qu’il s’agit au contraire de restituer l’unité productive“54 : 

1. “A prática espacial”, ou a actividade espacial engloba produção e reprodução, lugares 

específicos e próprios a cada espaço, assegurando a sua continuidade e coesão. A prática 

espacial de uma sociedade desenvolve-se no espaço “elle le pose et le suppose, dans une 

interaction dialéctique: elle le produit lentement et sûrement en le dominant et en se 

l’apppropriant”, apropriando-o e dominando-o. Porém a prática espacial de uma sociedade é 

revelada pelo decifrar do seu espaço associando no espaço percebido, o nosso dia-a-dia e 

os nossos percursos quotidianos, como ir de casa para o trabalho.   

2. As representações do espaço estão relacionadas com as relações de produção e a 

“ordem” que elas impõem. É o espaço concebido, “l’espace conçu”, “celui des savants”, os 

projectistas, os urbanistas, entre outros, os que fragmentam o espaço, relacionando o vivido 

e o percebido com o espaço concebido, sendo este o dominante de uma sociedade. 

3. Os espaços de representação expressam simbologias complexas, relacionadas com o 

lado mais secreto da vida social, através das artes, contudo não definem o espaço na sua 

plenitude. É o espaço vivido através da imagem e dos símbolos que a acompanham por 

intermédio de todos nós, participantes activos na sociedade. Lefebvre considera o universo 

literário e filosófico como espaços de representação porque retractam o espaço dominado, 

que a imaginação tenta apropriar e modificar, abrangendo o espaço físico, utilizando os 

objectos simbólicos. 

Segundo Lefebvre, a produção de espaço desenvolve-se sempre a partir de um passado 

para se poder produzir um presente. Um novo modo de produção, uma nova sociedade 

apropria-se do espaço e organiza-o relacionando a memória e a sua identidade. Contudo 

nem em todos os espaços sucede o mesmo, variando consoante a classe social e o poder 

político dominante. 

O espaço abstracto, suporte da produção e da reprodução, cria simultaneamente uma falsa 

consciência do espaço, tornando indispensável criticar estas falsas ideologias. Para 

Lefebvre, é apenas no momento crítico que o espaço e as actividades nele desenvolvidas 

podem levar a um conhecimento total do mesmo.  

                                                            
54 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p.53 
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Segundo o autor, as diferentes classes sociais intervêm na produção do espaço, reflectindo 

o comportamento dos homens, enquanto actores que desenvolvem actividades. A diferença 

de classes é visível, nos anos setenta, na leitura do espaço: “la lutte des classes, aujourd’hui 

plus que jamais, se lit dans l’espace. Seule elle empêche l’espace abstrait de s’étendre à la 

planète en gommant littéralement les différences. Seule, elle a une capacité différentiante”.55 

O autor afirma mesmo que todas as forças lutam, por vezes ferozmente, para se afirmarem 

e se transformarem através de uma prova no e para o espaço. Segundo ele tudo o que 

provém da História seria sujeito a uma verdadeira prova: “Rien ni personne ne peut éviter 

l’épreuve de l’espace. Plus et mieux, un groupe : une classe ou fraction de classe, ne se 

constituent et ne se reconnaissent comme "sujets" qu’en engendrant (produisant) un 

espace”.56  

Segundo Lefebvre é assim que o espaço, sem deixar de ser a fonte dos recursos, o meio 

onde se desenvolvem as estratégias, não é somente o teatro, nem o cenário indiferente; é 

sempre mais activo, seja como instrumento, ou como objectivo, como meio e como fim: “Il 

suscite toujours la contestation et devient l’enjeu principal des luttes et des actions visant un 

objectif”.57 

O autor sugere que hoje em dia a transformação de uma sociedade pressupõe a posse e a 

gestão colectiva do espaço pela intervenção de todos os interessados, com os seus 

diversos interesses, ainda que por vezes contraditórios: “Aujourd’hui, une transformation de 

la société suppose la possession et la gestion collective de l’espace, par l’intervention 

perpétuelle des "intéressés", avec leurs multiples intérêts : divers et même contradictoires”58. 

E neste sentido, mudar a vida ou mudar a sociedade, segundo o autor, não quer dizer nada, 

se não existir a produção de um espaço apropriado. O espaço apropriado é o espaço 

público e sem ele, não há vida colectiva. 

“Changer la vie, changer la société, cela ne veut rien dire s’il n’y a pas production d’un 

espace approprié”.59 

 

 

                                                            
55 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p.67-68 
56 Ibidem, p.478-479 
57 Ibidem, p.471-472 
58 Ibidem, p.484-485 
59 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p.72 
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1.4 ESPAÇO PÚBLICO 

O espaço público é por definição o espaço que pertence a todos, o oposto do privado; é o 

espaço de uso comum, onde se desenvolvem as actividades colectivas; é um espaço de 

convívio, de partilha, gerador de encontros sociais. De acordo com Kevin Lynch60, é o 

espaço mais importante da cidade e é através dele que se forma a imagem dela. É o lugar 

que é acessível a todos os cidadãos, e é onde todos têm a oportunidade de a observar e 

entender.  

| A humanização do espaço público  

Segundo Enrique Peñalosa, no livro de Jan Gehl “La humanización del Espacio Urbano”, “se 

a cidade é o lugar de encontro por excelência, mais que qualquer outra coisa, a cidade é o 

seu espaço público pedonal”61, a exemplo do desenho das cidades medievais onde o peão 

deambulava a pé. 

Segundo Jan Gehl “um espaço público é bom quando nele ocorrem muitas actividades não 

indispensáveis, quando as pessoas saem para o espaço público com um fim em si mesmo, 

a desfrutá-lo”.62 [fig.14] O autor categoriza as actividades em três tipos: as necessárias, as 

opcionais e as sociais.   

As actividades necessárias são aquelas que fazem parte do dia-a-dia de cada um de nós, 

nas quais somos “obrigados” a participar por serem imprescindíveis: apanhar o autocarro ou 

ir de metro para o trabalho, ou para a faculdade, por exemplo, são actividades necessárias 

do nosso quotidiano, sendo legítimo considerar o interior de um autocarro ou da carruagem 

do metro, um espaço público. 

As actividades opcionais estão relacionadas com o desejo do Homem de fazer algo, 

desejando participar, estando dependente de condições físicas exteriores como o clima. 

Quanto mais estimulante fôr o espaço público, maior é o desejo do Homem participar em 

alguma “actividade”.  

 

 

 

                                                            
60 LYNCH, Kevin; A imagem da cidade, Edições 70 
61 GEHL, Jan; La humanización del Espacio Urbano; la vida social entre los edificios; trad. da 5ª edição inglesa por María 

Teresa Valcarce, Editorial Reverté, Barcelona 2006, p.7 
62 Ibidem, p.7 
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Fig.14-Gordon Cullen; Desenho; A praceta pública  

Fig.15-Oscar Schlemmer; O Homem no espaço cénio 
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As actividades sociais dependem da interacção entre pessoas, exigindo a sua presença: 

exemplo disso é uma conversa. Podem incluir actividades comunitárias ou simples 

contactos, como dizer um “olá” a alguém, ou apenas ver e ouvir. Segundo o autor as 

actividades sociais podem ser consideradas como derivantes das duas categorias 

anteriores, são espontâneas e resultam da simples apropriação do espaço por parte do 

Homem.  

A relação que se estabelece entre a qualidade dos espaços e as várias actividades que 

neles acontecem é determinante. Um bom lugar na cidade torna possível a realização de 

várias actividades, tendendo a que durem mais tempo se o espaço fôr estimulante: exemplo 

de um espaço estimulante em Lisboa é o Jardim das Amoreiras, onde se desenvolvem 

naturalmente ao longo do dia várias actividades como foi verificado nas várias visitas 

efectuadas ao lugar, encontrando-se sempre cheio.63  

|| O íntimo e a relação humana - O papel do equipamento comunitário como espaço 

intermédio 

O desafio proposto é perceber em que sentido o íntimo, ou a intimidade, se conjuga com a 

privacidade no espaço público: por íntimo entende-se a relação mais próxima, o ambiente 

onde se tem privacidade, o particular, aquele que goza de intimidade; por privacidade 

entende-se conforto e bem-estar, sendo segundo Jan Gehl, esta a noção de conforto que se 

pretende desenvolver no espaço público. [fig.15] 

No entanto o espaço público deve ser explorado na relação entre o homem e a cidade, 

permitindo a procura de uma harmonia para a vida em sociedade, potenciando inter-

relações sociais, convívio entre a comunidade e relações de partilha hierarquizadas 

segundo o nível de privacidade. No fundo o que Gehl defende é a existência de espaços 

intermédios, entre o público e o íntimo, que propiciem o diálogo, o encontro, o convívio, 

interagindo uns com os outros, promovendo assim uma sociedade mais equilibrada e 

harmoniosa.  

Um equipamento comunitário é o lugar onde pode surgir e desenvolver-se este espaço 

intermédio, potenciando transições entre o público e o privado. Há que existir uma relação 

público/privado que se traduza numa hierarquização, por exemplo no espaço de circulação. 

No caso de estabelecimentos escolares quer seja professor ou aluno, adulto ou criança, 

existem diferentes espaços dedicados a cada um. Só desta forma se poderão gerar 

                                                            
63 Jardim das Amoreiras: espaço que se inscreve num jardim com a forma de um rectângulo, limitado em três lados pelas 

fachadas dos prédios e no outro pelo Aqueduto das Águas Livres.  
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zonas de circulação suficientemente calmas nos espaços mais privados, e outras mais 

dinâmicas para o acesso aos espaços mais públicos. 

Esta ideia remete para a procura de espaços adaptados ao individualismo, permitindo que 

em certos momentos, se possa usufruir de espaços mais tranquilos, como se se tratasse do 

conforto interior de uma casa. Assim será mais clara a leitura do espaço e o nível de 

privacidade de cada zona. Gordon Cullen introduz o conceito de recinto defendendo que é 

“a unidade base de certa morfologia urbana que faz um corte na relação entre o peão e a 

estrada”. 

“No interior, o sossego e a tranquilidade de sentir que o largo, a praceta, ou o pátio têm 

escala humana”.64 Esta escala humana pode ser entendida como a soma das partes que 

tornam o espaço abrigado, fazendo com que o homem se sinta íntimo da cidade.  

Nesta sociedade bastante individualista é necessário reinterpretar a noção de convívio em 

comunidade, e a importância da existência de espaços onde as crianças possam brincar 

livremente, e até a população mais adulta (e idosa) que precisa de um espaço colectivo, 

gerador de “encontro”, possa desenvolver um espírito comunitário para fugir ao isolamento. 

“O estabelecimento de uma estrutura social e a sua correspondente estrutura física, 

com espaços comunitários a vários níveis, permite a deslocação desde grupos e espaços 

pequenos, até outros maiores, e desde espaços mais privados aos gradualmente mais 

públicos, oferecendo uma maior sensação de segurança”.65 

||| O bairro 

O bairro é um lugar dotado de vida intima, sinónimo de calma, sossego e conforto. Estas 

são algumas das condicionantes espaciais procuradas pelo Homem para viver de forma 

intensa a cidade, determinantes na organização da transição entre o íntimo da “casa” e o 

espaço público. 

Viver em bairro pressupõe a noção de viver em comunidade, implicando encontros e partilha 

entre os habitantes. Norbert-Schulz refere que “o encontro implica também a variedade, e 

esta exigência levanta, imediatamente, o problema da unidade, o processo dos elementos 

criarem uma tonalidade, um lugar”.66 A organização espacial de diferentes escalas do 

espaço urbano faz com que a vida em bairro se desenvolva em harmonia, gerando 

ambientes e sensações de encontro social, desenvolvendo diferentes tipos de apropriação 

                                                            
64 CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana; edições 70, Lisboa 2010, p.100  
65 HERTZBERGER, Herman; Lições de Arquitectura; Martins Fontes, São Paulo 2006, p.131 
66 COELHO, António Baptista, PEDRO, João Branco; Do Bairro e da Vizinhança à Habitação - Tipologias e caracterização dos 

níveis físicos residenciais; LNEC, Lisboa 1998, p.113 
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pública do espaço: “Um espaço público que estimule e desafie a intimidade e vice-versa, 

tornando o espaço vivido como afectivo”.67 

1.6 O EDIFÍCIO-PRAÇA 

Torna-se assim importante relacionar o espaço público com o edifício comunitário gerando 

uma nova tipologia, o edifício-praça, que se adapte às necessidades de uma sociedade 

contemporânea, em constante transformação, tornando-se parte da estrutura pública. 

Esta tipologia pretende ser capaz de reunir as diferentes valências do espaço público com o 

elemento edificado, através do conjugar de relações que se podem estabelecer entre o 

vazio e o construído, o público e o privado.  

O espaço público apresenta-se como o somatório das várias disciplinas e actividades que 

surgem num ambiente de partilha que pretende ser coerente, estimulando assim a 

apropriação máxima do seu espaço. Espaço público pode traduzir-se em várias situações 

como na figura de uma praça, configurada pelos edifícios que a envolvem e que lhe dão 

forma existindo um constante diálogo entre o vazio do espaço de permanência, com o cheio 

do edificado envolvente, tornando-se por vezes o cenário das vivências sociais. [fig.16]  

Como forma de actuar nos dias de hoje é importante dar prioridade aos espaços públicos 

como estratégia de consolidação do espaço da cidade. O espaço público é importante para 

a cidade na medida em que se expressa em lugares de uso colectivo, de apropriação, 

potenciando uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes.  

É necessário criar um espaço com maior diversidade que receba o maior número de 

“utilizadores” de diferentes idades, culturas, profissões, sozinhos ou em grupo, mas que 

juntos desenvolvam actividades, transmitindo dinâmica ao espaço. A noção do tempo de 

uso de um espaço poderá potenciar uma ocupação tanto diurna como nocturna. Conjugando 

as dinâmicas com a variedade de usos que se desenvolvem na praça e depois vão 

percorrendo o “edifício” estabelece-se um contínuo entre o interior e o exterior, o público e o 

privado, o individual e o colectivo. Recorrendo à utilização de vários e diferentes usos para 

estimular a vida em sociedade, concentrando as várias funções em pólos, estes, passam a 

funcionar como um só, atraindo e orientando as pessoas.   

 

 

                                                            
67 BACHELARD, Gaston; 2003, p.205 
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Fig.16-Robert Krier; Diversidade de morfologias de praças, 1975 

Fig.17-Autoria própria; Desenho; Terreiro do Cabo Espichel 
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Desta forma o edifício-praça, conjugando a entidade do espaço público com a entidade do 

equipamento colectivo desenvolve um conjunto de espaços versáteis e acolhedores para os 

cidadãos, respondendo às necessidades e exigências que hoje em dia são colocadas, 

desenvolvendo-se como elemento dinamizador social e urbano. 

A referência ao Terreiro do Cabo Espichel, construído no início do século XVIII, surge aqui 

na sequência da ideia anteriormente referida.  

Os dois edifícios, que com a igreja desenham o espaço do arraial, destinavam-se ao 

alojamento dos romeiros que ali se deslocavam em peregrinação. A arcaria que se 

desenvolve em toda a extensão dos dois corpos paralelos, constitui um dos elementos mais 

importantes do lugar, conferindo-lhe uma invulgar monumentalidade. Contudo a repetição 

dos elementos, atribui àquele lugar uma riqueza espacial, um ambiente em comunidade. A 

sua função de centro comunitário é-nos revelada em cada visita ao lugar, atraindo-nos em 

sua direcção e fazendo com que lá permaneçamos algum tempo. [fig.17] 

Conclusão 

A periferia das nossas cidades é hoje marcada pela falta de espaços gerados pela relação 

entre o íntimo e o público. Existe muita habitação e espaço público, porém carecem os 

espaços intermédios, geradores de encontro, desenvolvendo-se como espaço social de uma 

comunidade. Mas de que forma se pode gerir um espaço intermédio?  
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Fig.18-René Magritte; Golconda; 1953 
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2. COMO GERIR ESPAÇO 

Introdução 

O segundo capítulo procura estabelecer uma lógica elegendo três critérios fundamentais 

para intervir no espaço da cidade: sustentabilidade, flexibilidade e participação.  

Um resultado directo do exponencial crescimento das áreas metropolitanas é a grande 

descontinuidade e heterogeneidade que observamos no território, com consequências no 

modo de vida das pessoas, levando o ser humano para um estado de isolamento. [fig.19]  

Para além do isolamento, o Homem da cidade actual manifesta uma outra vontade, 

contraditória à primeira: por um lado, procura o individualismo, facilmente apreendido hoje 

em dia devido às novas tecnologias, onde aparentemente tudo é possível fazer através do 

computador. Mas, por outro lado, o Homem tem consciência da sua situação e tenta 

procurar lugares de encontro na cidade: se “o individualismo vê a sociedade apenas na 

relação consigo mesmo […] o colectivismo não vê o homem de maneira nenhuma, vê 

apenas a sociedade”.68  

O colectivismo pressupõe a renúncia à responsabilidade individual em favor da sociedade, 

entendida como um todo e não um conjunto de pessoas individuais. O individualismo 

baseia-se no princípio de que o homem é capaz de viver sem o contacto com os outros e a 

falta de entendimento entre os dois extremos leva ao isolamento social. O desafio está em 

conseguir equilibrar esta dualidade que influencia, tanto o ser humano, como também o 

desenho urbano e a sua expressão, na falta de lugares comunitários. 

A vivência do espaço público permite ao indivíduo estabelecer o encontro social, o contacto 

e manter as relações já existentes; é a forma de nos sentirmos integrados no ambiente em 

que vivemos, criando um espírito comunitário, consciencializando-nos para a realidade 

multifacetada do mundo que nos rodeia. 

É desta forma determinante repensar o espaço urbano na conjugação de um edifício e de 

um espaço público. 

 

 

 

                                                            
68 HERTZBERGER, Herman; Lições de Arquitectura; Martins Fontes, São Paulo 2006, p.13 
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Fig.19-Representação de uma cidade portuguesa, Campanha publicitária BPI 

Fig.20-Gráfico ponderação das Categorias no LEED 
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2.1 SUSTENTABILIDADE 

Nos últimos anos, cada vez mais nos temos vindo a orientar em direcção a uma construção 

sustentável. Logo, seria prudente explorar tanto em fase de projecto, como em construção, 

uma arquitectura “adaptável”, que pudesse adaptar-se e transformar-se em novos usos, fins 

ou funções, ao longo do tempo para assim prolongar a sua vida útil. 

O que se tem registado na maior parte das situações é todavia a destruição do edifício, 

substituindo-o por outro, tornando-se este o método mais rápido quando se propõe uma 

nova função para o lugar. 

Pouco a pouco a consciência do conceito da sustentabilidade e de construção sustentável 

têm vindo a mudar, tornando-se mais clara, porque os conceitos que eram entendidos até 

aos finais dos anos setenta assentavam numa visão menos abrangente, apoiada apenas 

numa lógica economicista com poucas preocupações ambientais e sociais. É depois do fim 

da crise petrolífera que começam a surgir pequenas mudanças nas políticas ambientais e o 

que era entendido como sustentável mudou: “Desenvolvimento sustentável – 

desenvolvimento que é susceptível de atingir uma satisfação duradoura das necessidades 

humanas e melhorar a qualidade de vida humana”.69 

Em 1987 o conceito de sustentabilidade é caracterizado no Relatório de Brundtland “Our 

Common Future” e estabelece como principal princípio que devemos deixar o planeta com 

condições de habitabilidade para as próximas gerações, e portanto deve ser assumido “um 

desenvolvimento que dê resposta às necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras darem resposta às suas próprias necessidades”.70 

Da definição é possível concluir a importância da preservação dos recursos existentes e a 

necessidade de definir o rumo da sociedade, conciliando uma abordagem integrada e 

programada dos problemas. Este conceito procura dar resposta às necessidades do 

presente e a sua motivação ambiental visa reduzir o consumo de recursos, a produção de 

resíduos e preservar a biodiversidade dos sistemas naturais. Um dos objectivos é portanto a 

integração de medidas de defesa do ambiente na política económica. A procura de soluções 

para a resolução e prevenção dos problemas ambientais deve integrar as políticas de 

                                                            
69 ALLEN, R.; How to save the world; Kogan Page, London 1980 
70 
Desenvolvimento sustentável: a capacidade da humanidade garantir que responde às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de assegurarem as suas próprias necessidades. O desenvolvimento 
sustentável não é um estado fixo de harmonia, mas antes um processo de mudança no qual a exploração de recursos, a 
direcção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são compatibilizadas 
com as necessidades futuras assim como com as presentes. 
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT; Our common Future; Brundtland Report, Oxford University 
Press, Oxford 1987 
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desenvolvimento económico sustentável como resposta à constante procura de satisfação 

das necessidades dos indivíduos e das suas actividades.  

As principais ideias de sustentabilidade que se destacam do Relatório de Brundtland são a 

igualdade social, a preservação do ambiente e a eficiência económica. 71   

A igualdade social procura estabelecer um equilíbrio entre todos, entendendo os interesses 

comuns de cada sociedade, respeitando os valores culturais. A preservação ambiental 

relaciona-se com a preservação de espécies, animais ou vegetais, procurando o equilíbrio 

dos seus ecossistemas. É determinante, para as gerações futuras, a preservação de 

recursos naturais, diminuindo os danos no meio ambiente. A eficiência económica resulta da 

relação de equilíbrio entre custos e benefícios ambientais e sociais e conjuga-se com o 

custo global, não só na análise dos custos mas na previsão dos retornos e dos resultados 

expectáveis a longo prazo. 

A satisfação das necessidades humanas envolve não apenas as necessidades básicas 

como também outras questões sociais, como a educação e o lazer, que estão interligados a 

aspectos tão simples mas determinantes como o bem-estar individual, as relações 

interpessoais, a multiculturalidade, os diferentes hábitos, os estímulos e os valores. A 

integração e participação dos diversos factores sociais podem resultar em diversos 

programas ambientais de sucesso mas, ao serem ignorados, podem também funcionar 

como barreiras, tornando-se obstáculos. A procura da sustentabilidade suporta-se então em 

três dimensões: ambiental, social e económica.  

Manuel Duarte Pinheiro refere que “caminhar para este novo paradigma e para uma prática 

de construção sustentável, é seguramente um desafio fundamental de procura de equilíbrio 

ambiental e eficiência, devendo agir-se localmente, pensando globalmente, para atingir um 

efectivo desenvolvimento sustentável”.72 

| A arquitectura sustentável 

As metodologias para avaliar a construção sustentável tornam-se hoje progressivamente 

mais presentes, a fim de realmente atingirmos um grau de veracidade em relação à 

                                                            
71  
Há muitas dimensões para a sustentabilidade. Primeiro, requer a eliminação da pobreza e privação. Segundo, requer a 

conservação e o aumento dos recursos base já que eles podem assegurar que a eliminação da pobreza será permanente. 

Terceiro, requer um alargamento do conceito de desenvolvimento para que considere não só o crescimento económico, mas 

também o desenvolvimento social e cultural. Quarto, e mais importante, requer a unificação da economia e da ecologia na 

tomada de decisões a todos os níveis.  

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT; Our common Future; Brundtland Report, Oxford University 

Press, Oxford 1987 
72 PINHEIRO, Manuel Duarte; Ambiente e Construção Sustentável, Edição Instituto do Ambiente, Amadora 2006, p.126 
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sustentabilidade na construção. A adopção voluntária de sistemas de avaliação conduziu ao 

aparecimento de “orientações ou guias para a construção sustentável, com critérios de 

maior ou menor definição, alguns deles baseados em análise de ciclo de vida ou outras 

metodologias de impactos ambientais”.73 

Entre estes sistemas destaca-se o LEED74, com origem nos Estados Unidos da América, 

baseado “num programa voluntário, que pretende avaliar o desempenho ambiental de um 

edifício como um todo, considerando o ciclo de vida”.75 [fig.20] 

O sistema de certificação LEED tem vindo a ser nos últimos anos, cada vez mais 

reconhecido e utilizado na Europa, tornando-se um sistema de âmbito global que procura 

uma avaliação de igualdade entre edifícios, analisando-os e comparando-os. O sistema 

estimula a inovação e tem influenciado outros tais como o sistema português, o LiderA76. O 

LEED é essencialmente um sistema de avaliação que permite, a quem projecta, recorrer a 

uma abordagem mais clara sobre os requisitos essenciais da arquitectura sustentável. Este 

permite trabalhar num plano interdisciplinar de modo a garantir à arquitectura, a inclusão de 

parâmetros quantitativos e qualitativos que reflectem a integração, a interacção, o trabalho 

de equipa, o desenvolvimento de outras estratégias, novas soluções construtivas, entre 

outros. 

Os parâmetros enunciados neste sistema, mesmo variando consoante a natureza do 

projecto, são: a localização inteligente evitando locais não sustentáveis, o desenho urbano, 

as infra-estruturas verdes relacionadas com o edificado, o uso eficiente da água, dos 

materiais e dos recursos, a inovação, e a prioridade local.   

Este sistema apresenta-se como um guia de orientação ao longo do processo de projecto, 

partindo da hipótese que uma abordagem correcta, em cada fase projectual, com a 

aplicação dos parâmetros, cria uma solução arquitectónica mais clara e uma intervenção 

mais adequada aos dias de hoje, ou seja uma solução equilibrada na vertente social, 

ambiental e económica. 

Portanto, para atingir a sustentabilidade devem ser considerados diversos domínios que 

relacionem, entre outros aspectos, a escolha da localização, o consumo de recursos, as 

materialidades, a durabilidade e as acessibilidades. É fundamental uma intervenção que 

                                                            
73 PINHEIRO, Manuel Duarte; Ambiente e Construção Sustentável, Edição Instituto do Ambiente, Amadora 2006, p.147 
74 Leadership in Energy & Environmental Assessment Method 
75 PINHEIRO, Manuel Duarte; Ambiente e Construção Sustentável, Edição Instituto do Ambiente, Amadora 2006, p.164 
76 O LiderA, acrónimo de Liderar pelo Ambiente para a construção sustentável, é um sistema português de avaliação e 

certificação ambiental, que procura a sustentabilidade. http:\\www.lidera.info, 10/05/2013 
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contemple boas práticas ao nível projectual, com qualidade formal, mas também funcional, e 

que seja equilibrada e culturalmente aceite.  

“A importância de instrumentos de avaliação e reconhecimento, […] levam à aplicação dos 

sistemas de avaliação e certificação como forma de apoiar a implementação e reconhecer 

objectivamente a procura de sustentabilidade”.77 

|| A sustentabilidade no lugar público 

O desenvolvimento sustentável não é algo fixo mas um processo evolutivo que se 

transforma e adapta consoante as necessidades presentes e futuras. É importante 

considerar a componente “verde” como estratégia para actuar hoje no espaço da cidade. No 

caso de Lisboa, a proposta do “Plano Verde”78 desenvolvido pelo arquitecto Gonçalo Ribeiro 

Telles, desempenha um importante papel neste processo. O Plano Verde embora criado 

como um documento independente é uma das componentes do PDM79 de Lisboa. 

O trabalho desenvolvido pelo autor pretende não só garantir a continuidade entre os 

sistemas ecológicos da cidade e os concelhos contíguos da sua área metropolitana, como 

também consolidar a ligação dos “corredores interconcelhios” para a implementação de 

redes de actividades de recreio e produção agrícola urbana e ainda, de protecção, 

valorização e dinamização do património paisagístico natural e cultural.  

A estrutura ecológica municipal surgiu a partir do conceito de organização, que está 

directamente relacionado com o “sistema de mobilidade, o sistema de circulação da água e 

do ar, o sistema de transição fluvial-estuarino e o sistema de corredores/unidades 

estruturantes municipais”. Este último inclui o Parque de Monsanto, a Zona Ribeirinha, o 

corredor que liga Monsanto à Avenida da Liberdade, o corredor Verde Oriental, o vale de 

Alcântara, o corredor da Alta de Lisboa e o de Telheiras. 80 

Embora os espaços verdes urbanos nem sempre tenham sido alvo da atenção merecida, 

eles representam uma componente indispensável na qualidade da vida urbana: entre os 

vários tipos encontram-se as hortas urbanas, com valor ambiental, económico e social, 

                                                            
77 PINHEIRO, Manuel Duarte; Ambiente e Construção Sustentável, Edição Instituto do Ambiente, Amadora 2006, p.125 
78 TELLES, Gonçalo Ribeiro; O Plano Verde – Estrutura Ecológica para a cidade de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1997 
79 Plano Director Municipal  
80  
A estrutura ecológica Municipal […] integra a uma escala regional os conceitos de mobilidade e articulação com os concelhos 

da área Metropolitana de Lisboa, através da concretização dos corredores de ligação inter-concelhios e da implementação de 

redes de recreio, protecção e produção constituindo oportunidades para múltiplas funções e usos urbanos.  

Plano Director Municipal de Lisboa 
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tornando-se determinantes como elementos integrantes no desenvolvimento sustentável das 

cidades.  

Uma horta constitui-se por uma pequena parcela de terreno, cercada, onde se cultivam, 

legumes, hortaliças e árvores de fruto. Estas hortas traduzem uma forma espontânea de 

ocupar e organizar espaço, utilizando as zonas intersticiais das cidades, permitindo o auto-

abastecimento, a redução dos consumos energéticos, o aumento da actividade económica 

proporcionando postos de trabalho.  

A “Conferência do Rio” de 1992, nomeadamente da Agenda 21, considera que deveriam ser 

desenvolvidas actividades económicas diversificadas em meio urbano, diminuindo assim a 

pobreza e promovendo o reequilíbrio ecológico.  

São muitos os benefícios das hortas urbanas, entre os quais se destacam a produção de 

alimentos para o autoconsumo, a reciclagem para adubos domésticos, a utilização racional 

dos espaços livres, evitando a acumulação de resíduos e lixos nessas áreas, o 

desenvolvimento humano aliado à educação ambiental que potencia uma melhor qualidade 

de vida, o desenvolvimento local, valorizando a produção de alimentos, fortalecendo a 

cultura popular e criando oportunidades; o lazer, permitindo o espírito de trabalho de grupo, 

em momentos de descanso e descontracção; o abastecimento do refeitório escolar; a venda 

de produtos e finalmente, a integração social. 

Desta forma as hortas constituem uma mais-valia para a cidade porque contemplam em si 

múltiplos usos: são, simultaneamente, espaços de alimentação onde os habitantes urbanos 

obtêm de forma simples alguns alimentos; espaços-de-lazer para momentos de 

descontracção e recreio; espaços de economia, onde os habitantes da cidade obtêm 

alimentos de forma económica e ainda podem gerir um negócio lucrativo. 

Para o arquitecto Jorge Cancela estas são as condições, os limites e as potencialidades do 

fenómeno das hortas: “a agricultura urbana é uma das áreas de maior interesse de 

implementação pela sua capacidade de gerar micro-rendimentos familiares, promover a 

coesão social, fomentar as relações intergeracionais e interculturais, melhorar o solo local, 

contribuir para o equilíbrio do ciclo hidrológico urbano, entre outros benefícios”.81 É 

importante encarar a agricultura urbana como factor para a qualificação da biodiversidade a 

partir da perspectiva de integração social, de cidadania e sustentabilidade. 

                                                            
81 MUSEU DA CIÊNCIA DA UC E DO CES; Hortas urbanas em Portugal-arquitecto Jorge Cancela; Ciclo de Colóquios com o 

tema Homem, Cidade e Ciência 
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Em Lisboa, nos últimos anos têm surgido diversos debates acerca desta matéria, sobretudo 

quanto à noção de “hortas comunitárias”. É neste sentido que o trabalho de Jorge Cancela 

se organiza, reflectindo o desejo de um espírito comunitário por parte de quem partilha estes 

espaços da cidade, encarados como espaços públicos. O seu projecto é para a zona da Alta 

de Lisboa, área que sofreu um grande processo de urbanização nestes últimos anos, com a 

construção tanto de bairros novos como para realojamento social. O objectivo passa pelo 

aproximar dos moradores, contribuindo para uma maior harmonia à volta de um sentimento 

de pertença, através das hortas: “num terreno lavrado e cultivado por muitas mãos onde 

crescem couves, favas, feijões, ervilhas, batatas, cebolas, cenouras, pepinos, pimentos e 

outras espécies hortícolas”.82  

2.2 FLEXIBILIDADE [ADAPTABILIDADE E VERSATILIDADE FUNCIONAL] 

A procura e a aplicação de sustentabilidade na arquitectura é algo em constante evolução, 

resultando na descoberta de novas estratégias e no desenvolvimento de métodos que visam 

melhorar a vida de todos, sem prejudicar o meio ambiente, englobando as três dimensões: 

social, ambiental e económica. Algumas das estratégias de aplicação directa desenvolvidas 

são a luta pela preservação do ambiente, a eficiência energética nas novas construções, o 

aproveitamento de estruturas nas situações de pré-existência, a redução de resíduos 

durante o período de construção, a integração social, entre outras. Entende-se assim, que 

existe um caminho a percorrer e que uma solução arquitectónica com o dom da flexibilidade 

também se insere nesta procura de sustentabilidade na construção.  

O ritmo elevado de crescimento económico, imprevisível, ao qual temos vindo a assistir 

desde a Revolução Industrial, tem tido múltiplas consequências na arquitectura: um dos 

efeitos directos mais frequentes é sobretudo a rapidez com que um edifício muda de função, 

por vezes logo ainda em fase de construção. Segundo Bernard Leupen 2005 “a building that 

today is located on the periphery may tomorrow be at the centre of a rapid new development 

– and vice versa”.83 

Há muito que os arquitectos se debatem com a questão da durabilidade, do tempo, 

interrogando-se de que modo este influenciará a forma e o desempenho de um edifício e de 

como este, sujeito à mudança, reagirá em termos de identidade. 

                                                            
82 MUSEU DA CIÊNCIA DA UC E DO CES; Hortas urbanas em Portugal-arquitecto Jorge Cancela; Ciclo de Colóquios com o 

tema Homem, Cidade e Ciência 
83 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Rotterdam 2006, p.21 
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Ao longo da história foram vários os arquitectos que se interrogaram sobre esta questão, 

procurando colocar nos edifícios, elementos que os identificassem e assim perdurassem no 

tempo, mas que simultaneamente fossem capazes de se transformar e de adquirir novas 

finalidades, o que nem sempre foi evidente e com resultados positivos. Os primeiros 

projectos que abordaram esta temática, de uma “arquitectura para o tempo” surgiram nos 

meados dos anos trinta, do século passado, altura em que se começou a explorar a 

colocação de vários usos num só edifício, pondo à prova a sua capacidade de adaptação, 

versatilidade e polivalência. 

Os edifícios adaptáveis são aqueles que reagem com o factor tempo, portanto têm que ter a 

capacidade de adoptar diferentes conteúdos programáticos, mas são também os que sofrem 

menos intervenções, sempre que há uma mudança de uso ou função. 

Segundo o pensamento de Stewart Brand84 podemos classificar os edifícios em três tipos de 

lógica: os edifícios constituídos por materiais que podem ser alterados em função do 

espaço, os Low-Road Building; os edifícios facilmente adaptáveis em termos do espaço, os 

High- Road Building e os edifícios que não podem ser adaptados, os No-Road buildings. 

Podemos assim concluir que quanto mais adaptável fôr um projecto, maior duração e 

preservação ao longo do tempo terá, e maior será a probabilidade dos seus ocupantes 

desenvolverem uma relação de empatia com o espaço e com o ambiente que ele 

proporciona permitindo simultaneamente, estabelecer relações harmoniosas com a 

envolvente, criando uma memória e uma referência cultural ao longo do tempo.  

Hoje em dia, falamos muito da preservação dos recursos na sustentabilidade e na aplicação 

deste conceito à arquitectura, seria favorável se fossem desenvolvidas estratégias ao nível 

de projecto que permitissem aos edifícios acompanhar e adaptar-se às várias vivências do 

espaço, ao longo do tempo. Com o constante progresso e a diversidade que existe nos 

métodos de construção talvez seja correcto implantar uma política de arquitectura 

sustentável, mais adaptável e flexível, sem que a arquitectura perca contudo a sua 

identidade e pertinência. 

| A flexibilidade na arquitectura 

A flexibilidade é por definição a amplitude de movimentos, a aptidão à mudança. Ser flexível, 

é ser versátil, é potenciar a valência de servir vários fins. Na arquitectura, a flexibilidade 

pode ser entendida como a capacidade de permanecer ao longo do tempo como uma 

                                                            
84 BRAND, Stewart; How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, 1994 

COMO GERIR ESPAÇO 



 

 GERAR E GERIR ESPAÇO NO BAIRRO DO BARRUNCHO 43 

 

unidade significante e utilitária. Neste trabalho, a flexibilidade é encarada como um dos 

requisitos e parâmetro obrigatório para responder e actuar na sociedade. A flexibilidade 

remete para a aptidão que o edifício tem de receber em si múltiplos usos, quer sejam uns 

em substituição de outros, ou em simultâneo. É a sua capacidade de dar resposta à 

necessidade de implantação de vários programas e exigências, sendo esta constante 

adaptabilidade intrínseca à solução arquitectónica, reflectindo-se nas várias formas de 

alteração do uso. O edifício passa a funcionar como um todo, alterando-se, adaptando-se e 

adoptando usos e funções consoante as necessidades dos seus utilizadores. 

Herman Hertzberger explica que a flexibilidade está presente onde não existe uma solução 

que se sobrepõe às outras. Por consequência, trabalhar a adaptabilidade significa negar a 

tomada de uma posição definitiva, absoluta, porque “a certeza de que a solução é correcta 

não existe, porque o problema que requer solução está em permanente estado de fluidez”.85  

A flexibilidade também pode ser entendida como a característica que qualifica um espaço: 

tornar um projecto flexível implica projectar para o desconhecido tornando-o difícil de 

qualificar. O previsível torna-se imprevisível. O uso a que vai ser exposto um espaço ser-

nos-á provavelmente, sempre incontrolável. Mas, tendo em conta este cenário de 

imprevisibilidade em que os hábitos, os modos de vida, e até a própria estrutura da 

população são aptos a transformarem-se, de forma cíclica, a flexibilidade apresenta-se 

como um parâmetro lógico e necessário.  

“Precisamos daquela architecturae scientia de que os antigos já falavam […] a capacidade 

de construir lugares adequados à utilização, lugares correspondentes às exigências e aos 

problemas do próprio tempo […] Deveriam tentar ultrapassar a monofuncionalidade, e 

pensar em edifícios realmente polivalentes”.86 

Segundo William Peña87, uma solução arquitectónica deve ter em consideração quatro 

factores essenciais: a função, a forma, a economia e o tempo. Tudo se encontra interligado 

porque não existe função sem forma, a forma depende da economia e a função depende do 

tempo. Para o autor, os edifícios são entendidos como objectos físicos e espaciais, dos 

quais interessa avaliar o domínio da flexibilidade, segundo parâmetros de extensibilidade, ou 

seja possibilidade de ampliação, convertibilidade, capacidade de modificação da sua 

organização interior e versatilidade, na polivalência dos espaços.  

                                                            
85 HERTZBERGER, Herman; Lições de Arquitectura; Martins Fontes, São Paulo 2006, p.146 

86 CACCIARI, Massimo; A cidade, Edição Gustavo Gili, Barcelona 2010, p.65 
87 PEÑA, William; Problem Seeking, Hok team, New York 2001 
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É justo questionar o quão importante tem que ser o programa de um edifício e se o 

entendermos como uma das componentes que constituem a vivência da cidade, é ele que 

constitui a capacidade de acolher a multiplicidade e a mutação dos vários factores, através 

da pluralização de valências e é o programa que as determina. 

Torna-se justo considerar que a flexibilidade se conjuga entre a versatilidade funcional e a 

capacidade de adaptação: juntas podem e devem coexistir nas soluções arquitectónicas, 

não só como caminho para atingir a continuidade, que procuramos nos lugares enquanto 

espaços, que mantêm a sua presença e significado na memória de todos, através deste seu 

carácter polivalente ou de transformação, mas também como resposta a esta sociedade em 

constante evolução. 

A versatilidade funcional permite conjugar num só edifício várias funções, e permite 

satisfazer as necessidades funcionais de um determinado lugar. São edifícios que 

essencialmente se caracterizam por abrigarem uma multiplicidade de actividades no seu 

interior que podem funcionar simultaneamente ou independentemente, onde o próprio 

espaço tem a capacidade de mudar de função e gerir a sua estrutura funcional. É um 

edifício que, pela sua constituição, se desenvolve com a função de um centro, a marcação 

de um pólo, que atrai e orienta as pessoas. As principais áreas urbanas onde se deve sentir 

esta mentalidade são as periferias das cidades que estão constantemente a sofrer 

mudanças.  

O desenvolvimento desta utilização mista do espaço torna-se um factor determinante para 

actuar, através de uma lógica que parte de dentro para fora e não de fora para dentro, com 

origem nas pessoas, sendo elas os principais beneficiários desta acção.  

Estes equipamentos possuem uma abrangência plural, podendo servir, para crianças e 

jovens que não têm um local onde possam estar. Estes jovens precisam do seu espaço, daí 

a importância que ele tem para eles, um lugar onde possam estudar, dançar, ou ler. Mas, 

pode também servir a população adulta ou idosa que precisa de um espaço comunitário, 

gerido por eles onde possam ensinar os mais novos e partilhar experiências ou investir na 

sua aprendizagem.   

No fundo, o que se pretende é a concepção de um modelo que promova a inclusão e a 

interacção sociais, que até que pode ser repetido e apropriado noutros lugares. Um 

equipamento que sirva a cidade, e que lhe possa ser útil, reflectindo-a até à escala do 

bairro. Mas como? Gerando empregos, vida e identidade. 
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Hoje em dia, podemos considerar que adoptar conceitos como a adaptabilidade, a 

flexibilidade, a versatilidade funcional e a polivalência e, introduzi-los no projecto 

arquitectónico, sugere um tipo de arquitectura muito ligada à interpretação do espaço. 

Dependendo de quem utiliza o espaço, ele é interpretado, mesmo que a sua função esteja 

bem definida e identificada. A noção de interpretação surge a partir da ideia de que, ao 

projectarmos um edifício, estamos a conceber um espaço que tem uma forma e uma função 

mas que pode sofrer uma transformação dependendo da interpretação que tiver por parte de 

quem o “utiliza”. 

Os melhores edifícios são aqueles que “are strong enough to retain their character as they 

accommodate different functions over time”.88 

2.3 PARTICIPAÇÃO 

Segundo Fernando Távora a organização do espaço como actividade é da responsabilidade 

de todos e “não apenas alguns […] a organização do espaço é obra de participação de 

todos os homens, em graus diferentes de intensidade e até de responsabilidade, mas, de 

qualquer modo, obra de que nenhum homem pode eximir-se”.89 

No nosso dia-a-dia, os nossos olhos encontram sempre espaço organizado pelo ser 

humano, cada um com o seu contributo, por mais pequeno que seja, dificultando a distinção 

entre “o que cabe exactamente a cada homem. É assim o espaço organizado, tão contínuo 

nas suas dimensões físicas como no processo da sua organização”.90 

Concluímos então a importância da participação do homem na organização do espaço, mas 

a noção de participação deverá interligar-se com a de colaboração entre pessoas diferentes, 

mas com a mesma intenção: “a participação só conduzirá a harmonia na medida em que ela 

se transforme em colaboração e colaborar significa agir em comum, com uma mesma 

intenção, com um mesmo sonho. Para tal é necessário que existam uma extraordinária e 

intensa compreensão, um respeitar para ser respeitado, um falar uma linguagem que todas 

as partes em presença possam compreender.” 

O autor distingue a participação em dois tipos: a horizontal que se realiza entre Homens da 

mesma época, e a vertical que se realiza entre Homens de épocas diferentes. O factor 

tempo é o que distingue as duas participações na organização do espaço. “A participação 

horizontal é aquela que prende homens de uma mesma geração, enquanto a vertical prende 

                                                            
88 BRAND, Stewart; How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, 1994, p.104 
89 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.19 
90 Ibidem, p.20 
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homens de gerações diferentes em obra que se processa ao longo de um período de tempo 

que ultrapassa a dimensão da geração”.91 

Para que o espaço organizado transmita harmonia, há que haver participação e transformar-

se em colaboração tanto no “plano horizontal” como no “plano vertical”. Nos últimos tempos 

tem vindo a verificar-se uma falta de colaboração por parte dos homens, “que se ignoram 

mutuamente”, o que resulta que “as suas obras constituem apenas soma e nunca 

integração”.92 É necessário intervir actuando nos bairros através da implementação de 

programas de reabilitação e da participação dos seus moradores.  

José Ortiga e Gasset afirma que “um dos mais característicos fenómenos do nosso tempo 

não é, em verdade, propício à colaboração mas apenas a uma pura e simples participação e 

desta outra coisa não pode resultar que não seja uma pura e simples ocupação do espaço e 

nunca a sua organização”.93 

O conceito de direito à cidade, de Henri Lefebvre, “Le droit à la ville”, expressa a vontade de 

fazer cidade para e pelos cidadãos. O direito à cidade manifesta-se pelo direito à liberdade, 

pela individualização na socialização, pelo habitar: “le droit à la ville se manifeste commme 

forme supérieur des droits: droit à la liberté, à l’individualisation dans la socialisation, à 

l’habitat et à l’habiter”. O autor refere ainda que o direito à obra, ou seja a actividade 

participante, e o direito à apropriação, estão implícitos no direito à cidade: “le droit à l’oeuvre, 

à l’activité participante, et le droit à l’appropriation, bien distinct du droit à la propriété, 

s’impliquent dans le droit à la ville".94  

A participação consiste em activar processos de trabalho em que os cidadãos em conjunto 

com os arquitectos, os urbanistas e os sociólogos colaborem na concepção da organização 

do futuro do espaço da cidade, ou numa escala mais aproximada à escala do bairro. No 

fundo, a arquitectura deve potenciar o papel de quem a utiliza, os utilizadores, na construção 

do que os rodeia: “Os homens […] têm o dever, na ordem moral, de organizar (o espaço) 

com harmonia, não esquecendo que, mesmo na ordem prática, ele não pode ser 

delapidado, facto pouco sensível, por exemplo, na escala do objecto, mas já 

extraordinariamente sensível na escala da cidade ou da região […] o homem organizador do 

espaço […] é uma das mais altas funções que ao homem pode atribuir-se”.95  

                                                            
91 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.21 
92 Ibidem, p.21 
93 GASSET, José Ortega; La Rebelion de las masas; Madrid 1943, p.127-135 
94 LEFEBVRE, Henri; Le droit à la ville; Éditions Le seul Collection Points, 1972, p.149 
95 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.27 
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Fig.21-Fotografia de um espectáculo no Chapitô, 2013 

Fig.22-Fotografia de um espectáculo no Chapitô, 2013 

Fig.23-Fotografia da fachada da escola do Chapitô, 2012 
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| Viver a participação 

Como referência existe a escola do Chapitô, em Lisboa, com uma estratégia cultural que se 

baseia na multidisciplinariedade e na interculturalidade relacionando actividades sociais com 

animação urbana. 

“No circo participam todas as artes e disciplinas criativas. É por isso talvez a arte que mais 

goza aceitação social, em registos diferentes, por todas as classes. É uma manifestação 

cultural plena, onde se combinam os jogos do corpo e do espirito. Adaptar-se a qualquer 

espaço, arquitectónico e urbano. É físico e conceptual”.96 

O projecto Chapitô assenta num conceito cultural que procura estimular a criação e a 

experimentação através das artes, introduzindo dinâmicas nos jovens, com actividades de 

circo, teatro, música, dança e ginástica. Assumindo também uma função social, a escola 

tem como tema “integrar e incluir” e tem como objectivo principal a integração de jovens em 

situação de risco e vulnerabilidade social, dando-lhes um novo rumo, onde cada um ajuda o 

outro e onde podem participar. 

A área da escola conta com vários espaços que se destinam a diferentes pessoas e 

públicos, como as residências, o ATL, o centro de acolhimento infantil, o restaurante, o bar, 

a tenda, a biblioteca, entre outros.  

Para este trabalho destaquei o Chapitô como modelo e referência porque é o exemplo de 

um edifício flexível, institucional, com uma componente pública, de participação, que 

desenvolve um modelo de integração social e de identidade de um bairro. Considera-se o 

espaço da escola funcionalmente versátil porque os vários espaços se interrelacionam e têm 

a capacidade de se adaptar aos diferentes usos. A escola, sendo uma associação sem fins 

lucrativos, subsiste conciliando o âmbito institucional e formativo, com o âmbito de lazer, 

restauração e comércio, reflectindo uma lógica de sustentabilidade económica. [fig.21-22-23] 

 

 

 

 

 

                                                            
96 http:// www.chapito.org/, 10/04/2013               
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Fig.24-Fotografia da fachada Moinho da Juventude, 2012 

Fig.25-Fotografia de um espectáculo da Orquestra 

Projecto Geração, 2013 

Fig.26-Fotografia de um espectáculo da Orquestra 

Projecto Geração, 2013 
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O Moinho da Juventude na Amadora é talvez a referência mais próxima, com o caso de 

estudo, pelas semelhanças culturais, encontrando-se no bairro da Cova da Moura, na 

Amadora. Esta associação cultural surgiu em 1984 com o objectivo de melhorar as 

condições de habitabilidade de alguns moradores, principalmente na escassez de infra-

estruturas sanitárias e procura ainda desenvolver espaços de formação física e artística, 

estimulando a população através de grupos tanto de teatro, como de música e dança 

permitindo uma interactividade que confere dinamismo ao bairro. [fig.24] 

O “Projecto Geração” é um dos exemplos. É uma iniciativa desenvolvida pelos habitantes 

não só do bairro, como do concelho, cujo objectivo é lutar contra a exclusão social, através 

da música. Acolhendo esta população, integrando um grupo de orquestra, a associação 

procura promover o regresso aos estudos contrariando o abandono escolar. Desta forma, 

está-se a incutir nesta população um espírito de luta, que pode vir a possibilitar a hipótese 

de uma instrução profissional ao nível das artes. [fig.25-26] 

 

Conclusão 

Para resolver os problemas presentes hoje no espaço da cidade é necessário entender a 

importância da sustentabilidade na arquitectura, a flexibilidade nas suas construções e 

participação dos diversos indivíduos que compõem a sociedade. 

Ao observarmos soluções do passado que procuravam uma estratégia de olhar de fora para 

dentro concluiu-se que se revelaram ser mais um problema do que uma solução. É 

determinante adoptar uma metodologia que actue de dentro para fora, resolvendo os 

problemas, revelando as virtudes e utilizando as suas oportunidades. 
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Fig.27-Juan Miró; The Harlequin’s Carnival”; 1924-1925 
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3. O BAIRRO COMO OBJECTO REAL DA CIDADE INFORMAL 

Introdução 

A pressão demográfica a que se assistiu durante o último século, em Lisboa, fez com que 

tenham surgido múltiplos problemas sociais, entre os quais, o do alojamento. As carências 

habitacionais levaram à construção das “vilas”, primeiramente destinadas aos operários, 

mas que apenas corrigiram situações pontuais não podendo ser consideradas como 

resposta a todos os problemas. Nesse contexto, a população com maiores necessidades 

económicas apenas encontra alternativa de habitação, em bairros de barracas, onde 

predomina a falta de condições de habitabilidade. [fig.28] 

O surgimento e a consolidação dos bairros degradados como o Bairro do Barruncho em 

Odivelas tornou-se um processo indissociável do crescimento da cidade e da estruturação e 

organização da área metropolitana de Lisboa: “o crescimento da capital torna-se então o 

crescimento das suas periferias”.97 

É importante entender o bairro como objecto real da cidade. É necessário compreender o 

fenómeno para depois poder actuar, mas não só. É necessário compreender o que falta e 

porque vamos projectar. 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Na época pré-industrial, Odivelas apresentava-se ainda como uma área rural, campestre, 

envolvente à cidade, procurada pela alta burguesia, como refúgio da vida citadina, para o 

lazer e recreio. 

Só mais tarde, por volta dos anos setenta do século XX, surge a expansão da zona de 

Odivelas, através do loteamento de alguns terrenos, transformando a paisagem local. 

Depois da Revolução de Abril de 1974, com o enorme crescimento da construção civil, um 

pouco por toda a periferia, intensifica-se essa expansão como resposta à falta de habitação 

em Lisboa. Desta forma, construíram-se habitações não muito distantes da capital, com 

preços mais acessíveis para a população. Odivelas torna-se um subúrbio de Lisboa. 

 

 

 

                                                            
97 CARDOSO, Ana; PERISTA, Heloísa; A cidade esquecida, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Sociologia, p.100 
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Fig.28-Quadro de análise Grande Lisboa 

Fig.29-Quadro de análise concelho Odivelas 

Fig.30-Ortofotomapa Bairro do Barruncho Odivelas 

Bairro do Barruncho 
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Hoje em dia o concelho situa-se dentro do distrito de Lisboa, e distribui-se por uma área de 

aproximadamente 26 km2 e regista uma população de cerca de 144549 habitantes.98 [fig.29] 

Com a extensão da rede de Metro até à estação de Odivelas, criou-se uma mobilidade que 

levou uma nova população para o concelho, de diferentes faixas etárias e classes sociais. 

Embora o número de habitações fosse crescendo, a população residente não trabalha no 

concelho, tornando Odivelas uma cidade dormitório. Para além da habitação é o sector 

terciário o que mais predomina sendo as principais actividades o comércio, a hotelaria e a 

restauração.  

“Aos olhos de quem está de fora Odivelas é uma cidade/região dormitório, sem vida e uma 

urbanização descontrolada e com uma população de baixo poder aquisitivo, e em muitos 

casos, de retornados e de pessoas que vivem ilegalmente e em barracas”.99 

Desta forma regista-se em Odivelas um grande número de habitação, espaço público, e 

outros equipamentos, porém observa-se uma importante carência ao nível de lugares 

intermédios.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO URBANA E SOCIAL  

Este rápido crescimento metropolitano levou a uma perda de harmonia no espaço existente, 

estimulando a desordem urbanística. O que sucedeu foi a rápida construção de bairros de 

génese ilegal, gerando extensas áreas com fracas condições de habitabilidade, de vivência 

social, de falta de sistema de educação, potenciando desta forma, fortes desigualdades.  

É o caso do objecto em estudo, o Bairro do Barruncho. O bairro encontra-se entre as 

freguesias de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião, pertencendo a esta última, teve origem 

nos anos sessenta e caracteriza-se pela habitação em “barraca”. [fig.30] 

O terreno onde o bairro está instalado corresponde a uma grande propriedade rural e é 

limitado a norte por uma área verde e uma área urbana residencial consolidada, a nascente 

por uma escola primária, a sul por uma zona industrial descaracterizada e a poente por uma 

pequena quinta e um conjunto de torres de habitação. No centro, encontra-se o núcleo do 

bairro e obstáculos como o muro da escola proporcionam limites que se tornam referenciais 

do espaço. “Os limites são os elementos lineares não usados nem considerados pelos 

habitantes como vias. São fronteiras entre duas partes, interrupções lineares na  

                                                            
98 De acordo com os últimos Censos (2011), o concelho de Odivelas é constituído por sete freguesias: Caneças, Famões, 

Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada 
99 http://www.cm-odivelas.pt/CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/AtividadesEconomicas/odicontact/odiarquivo.html 
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Fig.31-Planta análise Bairro do Barruncho 

Fig.32-Tabela caracterização demográfica 

Fig.33-Tabela caracterização grau de escolaridade 
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continuidade, costas marítimas ou fluviais, interrupções no caminho-de-ferro, paredes, locais 

de desenvolvimento… Funcionam no fundo como referências”.100 [fig.31] 

O espaço do terreno, definido como área critica pela Câmara Municipal101, é quase na sua 

totalidade propriedade privada e começou a ser ocupado por famílias portuguesas, resultado 

do êxodo rural. Estas famílias instalaram-se com o conhecimento do proprietário, a quem 

pagavam renda. Até aos anos oitenta, o bairro contava com cerca de vinte famílias, que aí 

construíram as suas habitações e possuíam pequenos quintais e hortas que ainda hoje 

existem.  

A partir do final dos anos oitenta, com a chegada de populações oriundas do continente 

africano, dos PALOP’s, o bairro cresceu e transformou-se, aumentando a desorganização 

urbanística do território, de que resultam problemas ao nível social, como a criminalidade e a 

insegurança urbana, levando à exclusão da população. 

Em 1997, a Câmara Municipal de Loures definiu o bairro como degradante, com a água e os 

resíduos a correrem a céu aberto por entre as barracas. Em 1998 foi criado o Município de 

Odivelas e dois anos mais tarde foi fornecido o abastecimento de água a 122 famílias, 

melhorando substancialmente as suas condições de vida. Porém, com a consequente 

proliferação das habitações, os problemas de saneamento básico foram aumentando. 

Hoje em dia, o bairro é composto por 540 pessoas, inscritas em 115 agregados familiares, 

instalados em 122 habitações. Os habitantes são principalmente portugueses, africanos e 

indivíduos de origem cigana, sendo a comunidade africana, oriunda de Cabo Verde, Angola 

e Guiné, a mais representativa.102 Dada a multiculturalidade e as várias faixas etárias 

presentes no bairro, a população é heterogénea, todavia com uma idade média, 

globalmente bastante jovem de 26,8 anos. [fig.32] 

Já em termos económicos, a população do bairro é homogénea, caracterizando-se pelos 

baixos rendimentos, as fracas condições económicas e o desemprego. Por norma a 

profissão predominante nos homens é a de operários de construção civil e nas mulheres a 

de empregadas de limpeza. Estes factores condicionam o modo de vida desta população 

levando a situações de grande pobreza e de exclusão social. Hoje em dia são as mulheres 

que ainda têm trabalho, dada a crise instalada na construção civil.  

                                                            
100 LYNCH, Kevin; A imagem da cidade, Edições 70 
101 Plano de Pormenor Sítio do Barruncho – Câmara Municipal de Odivelas 
102 A comunidade africana representa 82.4% da população versus 11.7%, portuguesa 
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Em relação aos jovens, a falta de educação surge neste bairro como forma de segregação 

social: “a insistente presença do insucesso nalgumas famílias provoca a interiorização de 

uma incapacidade para o estudo, resultando daí um desinteresse pela escola e uma atitude 

pouco crítica em relação à mesma”. 103 [fig.33] 

Ao longo dos anos foram poucas as tentativas de intervenção com sucesso no bairro. Com a 

criação do PER104, no ano de 1993, a então Câmara Municipal de Loures procedeu ao 

levantamento do número de habitações precárias: sabe-se que nesta data residiam 98 

agregados familiares, constituídos por 350 pessoas as quais foram recenseados neste 

programa. Contudo, hoje o problema mantém-se e existem mais duzentas pessoas a viver 

no bairro. 

3.3 ESPAÇOS DE ESTAR DENTRO DO BAIRRO 

O bairro é pela sua constituição um bairro clandestino constituído por habitações dispostas 

no território segundo uma lógica de quem chegou primeiro, mas também segundo uma 

lógica cultural, criando zonamentos definindo quarteirões onde, por vezes é difícil entrar, 

dada a sensação de insegurança sentida por quem percorre o espaço. Este tipo de 

situações separa ainda mais a população levando-a a distinguir e a dividir o bairro 

consoante a “parte dos portugueses”, a “parte dos ciganos” ou a “parte dos africanos”, 

tornando-se óbvios na forma como depois o bairro se organiza e se estrutura, perceptíveis 

desde as suas entradas.  

As várias entradas, respectivamente a norte, a sul, a poente e a nascente, marcam o 

território do bairro definindo um limite e uma fronteira entre o interior (bairro) e o exterior 

(cidade). É a partir delas que se orientam os múltiplos percursos que se vão desenhando 

por entre as habitações, compostos por ruas e ruelas, criando cruzamentos, bolsas, 

descontinuidades, até chegar a um ponto central. “São pontos, locais estratégicos de uma 

cidade através dos quais o observador nela pode entrar e constituem focos intensivos para 

os quais ele se desloca”.105 

No bairro do Barruncho existe o que se pode considerar “o largo”. Este espaço, de origem 

espontânea, é um lugar de passagem e de encontro, onde as habitações se encontram 

recuadas proporcionando um espaço mais aberto; adquire o carácter de rua principal não só 

pela sua configuração mas sobretudo pela sua estrutura central, onde confluem os vários 

                                                            
103 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993, 

p.129 
104 Programa Especial de Realojamento 
105 LYNCH, Kevin; A imagem da cidade, Edições 70 
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percursos: “são os canais ao longo dos quais o observador se move, habitualmente, 

ocasionalmente ou potencialmente”.106 [fig.34] 

A componente rodoviária é um aspecto determinante na estrutura do bairro, revelando a sua 

relação com o núcleo habitacional e identificando desta forma a sua organização. A 

existência de bolsas na envolvente do bairro destinadas aos veículos da população potencia 

o uso e a apropriação pedonal do espaço.  

Nas várias visitas efectuadas, conhecemos uma população bastante marcada pela sua 

cultura com uma forte tendência para as manifestações festivas e culturais. Consoante a 

hora, foi-nos possível observar várias formas de vivência e de socialização da população, 

desde estar à conversa, brincar, jogar à bola, dançar ou ouvir música, todas condicionadas 

pela falta de espaços para poderem acontecer ou pela falta de condições dos poucos que 

existem. Porém, existem os pátios que utilizados de diversas formas, dependendo da 

ocasião, servem para a comunidade se reunir. A riqueza dos vários percursos vai-nos sendo 

transmitida pela descontinuidade com que a cada momento o bairro se apresenta, 

revelando, de vez em quando, bolsas geradoras de encontros, mas contudo insuficientes. 

[fig.35-36] 

Numa análise SWOT107 desenvolvida no Bairro destacam-se como potencialidades, o facto 

de ser uma zona calma, de ruas pedonais e a presença de pequenas produções agrícolas, 

como as hortas. Observam-se, por oposição, como fragilidades, a difícil acessibilidade 

rodoviária, a falta de pavimentação nas imediações, a falta de tratamento urbano, a 

precariedade das habitações e a falta de infra-estruturas.  

Todavia, encontramos factores de oportunidade como a paisagem e a existência de terrenos 

livres para a construção e dinamização de actividades que podem gerar maior qualidade e a 

vontade da população na resolução dos seus problemas, passando pela participação 

colectiva. Contudo existem ameaças como a sua localização, o seu carácter isolado e a 

tendência para a formação de ilhas tipológicas sem ligação ao exterior.   

 

 

 

 

                                                            
106 LYNCH, Kevin; A imagem da cidade, Edições 70 
107 Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats (Potencialidades; Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 
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Fig.34-Caracterização espaço de estar central bairro 

Fig.35-Fotografia festa no bairro 

Fig.36-Fotografia festa no bairro 
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Conclusão 

É importante reflectir nos problemas e nos conflitos que este tipo de bairro pode gerar se 

não fôr correctamente gerido: um dos efeitos imediatos, e que já é presente é o sentimento 

de exclusão sentido pela comunidade. Este tipo de sentimentos é gerado pela falta de 

acessibilidades, a carência de transportes e de percursos, a existência de obstáculos que 

funcionam como barreiras físicas e sociais. A todos estes factores temos ainda que 

acrescentar a falta de coesão e interacção social interna, derivada de dualidades temporais 

e culturais, e consequentes conflitos sociais, motivados pelas suas origens e pela forma 

distinta de apropriação do espaço, promovendo o isolamento.  

Com o desenvolvimento comunitário procura-se a felicidade do homem, que adquire 

confiança em si próprio, respeitando os seus direitos e deveres, e consequentemente 

diminuindo as barreiras sociais que o separam do resto da sociedade, adquirindo um papel 

cívico e social activo. “Admite-se, por isso, que possa prestar valiosos contributos em 

Portugal, fomentando o equipamento colectivo das comunidades locais, a reorganização da 

agricultura, a educação de base e a melhoria das condições de vida e contribuindo, deste 

modo, para a correcção dos desequilíbrios regionais”.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
108 DA SILVA, Maria Manuela; Oportunidade do desenvolvimento comunitário em Portugal; p.498 

O BAIRRO COMO OBJECTO REAL DA CIDADE INFORMAL 



 

 GERAR E GERIR ESPAÇO NO BAIRRO DO BARRUNCHO 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37-Fernand Léger; Divers; 1942 
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4. GERAR E GERIR NO BAIRRO DO BARRUNCHO 

Introdução 

Após a análise ao bairro, é tempo de reflectir na questão de como gerar e gerir espaço. Para 

isso é determinante entender a problemática do projecto, que passa pela conjugação de 

diversos factores, como a organização do espaço e a aplicação da prática da 

sustentabilidade, nas suas três vertentes, a social, a económica e a ambiental.  

Em qualquer intervenção no território devemos reconhecer a importância simbólica do 

espaço, através da leitura e análise dos elementos que o compõem, como o espaço público, 

o espaço privado, os percursos, a topografia. Foi este o desafio proposto para o bairro do 

Barruncho. As diferentes estratégias para intervir encontram-se divididas entre “como gerar” 

e “como gerir”. 

4.1 ESTRUTURA URBANA 

O bairro possui uma estrutura morfológica bastante dependente da topografia do terreno, 

onde as habitações se vão acomodando de acordo com o pré existente. Da mesma forma, 

os diversos percursos organizam-se, no interior do bairro, pela “força do andar”, que acaba 

por desenhar as pequenas ruas, que dão acesso às habitações e servem a população na 

circulação para dentro e fora do bairro. É esta a abordagem pretendida para a intervenção, 

trabalhando com modelos de controlo de densidade, acompanhando a topografia e 

respeitando a morfologia existente a fim de permitir melhorar, estruturar e qualificar o 

espaço urbano.  

A resposta a esta problemática começa então pela requalificação do bairro e da sua 

envolvente. Para o bairro se tornar um espaço organizado é fundamental retirar-lhe o 

carácter de ilha, adquirindo continuidade, obtendo-se uma leitura global, e não um somatório 

de pequenos quarteirões: “o espaço […] não podendo ser organizado com uma visão 

parcial”.109 Desta forma trabalhar o núcleo do bairro é tao importante como a sua envolvente, 

os seus limites que se “tocam” e se “cruzam”, sejam eles espaços construídos, ou vazios 

porque “o espaço que se deixa é tão importante como o espaço que se preenche”.110  

Neste sentido é proposta uma reorganização estrutural do bairro procurando responder às 

várias necessidades, conjugando formas que se adaptem à multiculturalidade presente, para 

obter um resultado eficiente. Para gerar espaço é importante ter em conta a leitura e a  

                                                            
109 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.18 
110 Ibidem, p.18 
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Fig.38-Esquemas conceptuais projecto urbano 
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apreensão visual do espaço por quem o observa e por quem lá habita. É fundamental os 

cidadãos reconhecerem o bairro como seu, tornando-o parte da sua identidade e partilhando 

entre todos um sentimento comunitário. Gerar desta forma espaço, deve tornar-se um factor 

determinante para actuar nos dias de hoje: “a forma mais compreensível para o observador 

será assim aquela que melhor o retrate, aquela que com ele mais se identifique, aquela que 

ele conheça por conaturalidade, isto é por existência de uma natureza comum”.111 

Na verdade, é hoje reconhecido o fracasso dos bairros sociais, desenvolvidos entre os anos 

60 e 80, constituídos por grandes massificações de habitação colectiva, descaracterizados e 

isolados sobre si próprios. Nestes bairros alojaram-se populações com necessidades e 

hábitos que não se enquadravam com a construção em altura, o que levou rapidamente a 

uma degradação física, vivencial e social. 

Hoje parece claro que para intervir no espaço da cidade, é necessário um trabalho muito 

mais complexo do que o simples acto de produção e acesso a nova habitação porque, como 

afirma Isabel Guerra, “as pessoas não são coisas que se ponham em gavetas”112. A 

organização do espaço do Barruncho, para ser eficaz, deve assentar numa participação 

colectiva, comunitária, onde todos colaborem. Ensinando a sociedade a colaborar na 

organização do espaço, cada um dos habitantes procura o ambiente criado à sua escala e à 

medida das suas necessidades e possibilidades, como pessoa e como elemento de uma 

sociedade: “une transformation de la societé suppose la possession et la gestion colective 

de l’espace”.113   

A intervenção não deve ser feita por fragmentos porque a principal característica do espaço 

organizado é a sua continuidade. Desta forma, é necessária a requalificação da malha 

existente como suporte à nova malha, relacionando o bairro com os bairros vizinhos e com a 

cidade, estabelecendo uma relação hierarquizada: “o 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”.114 

Na nova malha, constituem-se três eixos principais que percorrem o bairro, culminando na 

praça pública, palco da futura estação de Metro. A praça, pela sua posição, torna-se uma 

referência, um marco estratégico na organização. De acordo com Norberg-Schulz “o homem  

                                                            
111 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.22 
112 GUERRA, Isabel; As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas; Sociedade e Território 20, 1994, p.11-16 
113 LEFEBVRE, Henri; La production de l’espace; édition Anthropos, 2000, p. 484 
114 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João; Políticas Urbanas II – Transformações, Regulação e Projectos; 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 
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Fig.39-Lista dos critérios LEED 

Fig.40-Esquema explicativo da forma do edifício e da sua exposição solar 
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precisa de um ambiente urbano que lhe facilite referência de imagens através de recintos ou 

zonas que tenham um carácter particular”. Estes eixos representam a estrutura viária mais 

significativa do bairro e fazem-se acompanhar por uma subestrutura, de carácter 

secundário, para o acesso às habitações, de uso viário e pedonal. A estação de Metro 

permite a ligação até Loures, trazendo uma nova população a esta zona da cidade, 

facilitando as deslocações dos moradores do bairro e dos seus visitantes. [fig.38] 

4.2 O SISTEMA LEED COMO ESTRATÉGIA PARA UMA ARQUITECTURA 

SUSTENTÁVEL 

O LEED apresenta-se aqui como forma de sistematização dos parâmetros que determinam 

as questões a debater na concepção de um modelo. Considera-se a importância da inclusão 

dos parâmetros como definição das principais estratégias a ter em conta em projecto, 

adaptando os seus critérios para a definição de uma metodologia projectual como estratégia 

de intervenção. [fig.39] 

Apesar das categorias deste sistema adoptarem um modo de avaliação quantificada em 

relação à eficiência do projecto, aqui são entendidas como forma de concepção de um 

modelo de actuação para o presente. 

Os parâmetros LEED e as estratégias adoptadas em projecto foram os seguintes: 

1.Sustainable sites 

O parâmetro dos locais sustentáveis é constituído pela selecção do local, o 

desenvolvimento urbano e conexão da comunidade, o transporte alternativo, o 

desenvolvimento local e o “stormwater design”. As estratégias adoptadas foram a 

selecção de um espaço vazio e expectante, dentro da malha da cidade, como lugar de 

intervenção e o desenvolvimento de um sentido comunitário para a reformulação da 

identidade do bairro e a sua ligação à cidade envolvente, através da conexão entre espaços 

públicos e percursos pedonais e viários. Em relação ao transporte procurou-se a extensão 

da rede de Metro de Loures com um interface no bairro tal como a promoção de percursos 

pedonais e ciclovias, “trabalhando” com o declive do terreno. Simultaneamente a pontuação 

de espaços “verdes”, conjugados com as hortas urbanas, possibilita a concepção de uma 

estrutura urbana sustentável potenciando uma grande percentagem de solos e pavimentos 

permeáveis. 
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2.Water efficiency 

Em relação ao uso eficiente da água procurou-se a utilização das águas pluviais, por 

irrigação gravitacional, para a agricultura, tal como a criação de espaços verdes sem 

necessidade de um sistema de irrigação constante. 

3.Energy and atmosphere 

Para o domínio da energia e da atmosfera as estratégias adoptadas foram em virtude de 

uma optimização energética, através do desenvolvimento de espaços com ventilação 

natural, transversal, sem necessidade de ventilação mecânica, mas também a utilização de 

energias renováveis aplicadas na cobertura ao nível da energia solar térmica. O desenho 

das fachadas, das coberturas e a disposição volumétrica dos vários corpos do próprio 

edifício procura maximizar a sua eficiência. [fig.40] 

4.Materials and resources 

O parâmetro dos materiais e recursos traduz-se pela recolha e armazenamento de 

materiais recicláveis para reabilitação das habitações ou para a construção nova. 

5.Indoor environment quality 

Em relação à qualidade do ar interior procurou-se desenhar espaços sem necessidade de 

ventilação mecânica assim como uma gestão dos sistemas luz e temperatura controlando 

as aberturas nas fachadas e a intensidade da luz e da temperatura em virtude de um maior 

conforto térmico. É fundamental promover e maximizar a iluminação natural, gerindo 

factores como a exposição e a orientação solar.  

7.Smart location and linkage 

O parâmetro da localização inteligente foi adoptado na medida em que a intervenção 

localiza-se num espaço vazio da cidade, estabelecendo uma relação de escala entre o 

bairro, a escola e a cidade. A diversidade de usos presentes no programa possibilita a 

criação de um centro, um pólo de orientação. 

8.Neightborhood Pattern 

Em relação ao desenho urbano procurou-se o desenvolvimento de ruas de acesso 

pedonal, ligando espaços públicos, potenciando desta forma o percurso a pé. Procura-se 

assim o desenvolvimento comunitário como estratégia de intervenção. A produção local de 
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alimentos através das hortas urbanas permite ao projecto englobar as três vertentes da 

sustentabilidade.  

9.Green infrastructure 

O parâmetro da infra-estrutura verde procura adoptar uma estratégia que potencie a 

agricultura urbana como meio de intervenção. 

A inclusão dos parâmetros do sistema LEED na concepção em projecto permite definir 

estratégias claras e pontos de actuação prioritários, estabelecendo uma acção mais 

abrangente e adequada às necessidades do presente.   

4.3 ESPAÇO INTERMÉDIO 

Fora da malha de acesso viário principal, o bairro, à medida que se foi desenvolvendo, 

tornou-se cada vez mais excluído da cidade. A estas situações, somamos o abandono 

escolar, o desemprego e a falta de integração na sociedade, que determinam o estigma do 

bairro. 

A presença de uma estrutura pública que confira sustentabilidade e seja o motor da 

população é determinante para o desenvolvimento do bairro. O plano urbano pretende 

identificar a comunidade e vinculá-la através da estrutura pública, conectando o bairro à 

malha urbana envolvente. 

Após algumas visitas ao bairro, e da análise anterior, conclui-se uma ausência quase total 

de espaço público. Porém, existem os pátios, algumas ruas mais largas e mesmo o espaço 

central, que “propõem” uma sensação espacial provocadora, e é nesse sentido que a 

estrutura pública foi explorada para a concepção do novo ambiente. Sendo este um dos 

objectivos, essa estrutura compreenderia o equipamento colectivo e o espaço público gerar-

se e gerir-se-ia nele e à sua volta. Pretende-se que seja dotado de uma vivência que o torne 

um lugar de referência, desenvolvendo-se como um motor da integração e de relações 

sociais, estabelecendo laços de intimidade entre o homem, o bairro e a cidade procurando 

relacionar as várias ambiências programáticas, como a música, a dança, o teatro e o circo. 

A variação entre espaços mais amplos que permitem maior visibilidade e espaços de 

dimensões mais modestas, onde as pessoas deambulam e se conhecem de forma mais 

privada, é o pretendido para o tipo de espaço apresentado.  

O programa proposto como forma de integrar as diferentes valências da vida quotidiana 

pretende integrar espaços educacionais, espaços de trabalho e espaços de lazer. Em suma, 

deve ser encarado como um edifício-praça procurando integrar as várias categorias de 
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actividades que Gehl refere, as actividades necessárias, as opcionais e as sociais, tornando-

se este o espaço intermédio, entre a cidade e o bairro. 

Através do desenho de praças e percursos pedonais pretende-se proporcionar o uso do 

espaço do bairro, com movimento e variedade de actividades, em espaços animados e com 

condições agradáveis. Como refere Gehl nos espaços onde a acção e acontecimentos são 

sistemáticos, a tendência é que se incorporem mais actividades e pessoas a assistir ou 

mesmo a participar, estimulando o interesse e a estadia do maior número de pessoas. 

A rua, a praça ou qualquer espaço público deverá ser assim encarado como um palco de 

actuação. A possibilidade de sair à rua para assistir a um grupo de jovens que ensaiam uma 

música, desperta o interesse e a tendência de as pessoas se aglomerarem: “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”.115 

4.4 O PAPEL DA ESCOLA 

Hoje em dia, a educação apresenta-se como a actividade básica da sociedade não sendo 

simplesmente “uma parte integrante do sistema social mas a grande fonte da sua força e 

fraqueza”.116 

Grande parte da população do bairro habita em casas “onde pais e filhos se apinham em 

divisões insuficientes e exíguas”117, sem existir espaço para a privacidade de cada um e 

sem condições para estudar e, mesmo indo à escola, estas crianças são sujeitas a 

obstáculos por serem consideradas como “menos dotados para os saberes escolares”.118 

É necessário contrariar esta tendência criando formações escolares e profissionais mais 

específicas, que interessem e se adeqúem aos interesses de vida destes jovens, o que mais 

gostam mais de fazer, e o que é importante na vida deles: a sua cultura expressa através 

das artes, da música, da dança, construindo um percurso de vida. É necessária a 

 

  

                                                            
115 GEHL, Jan; La humanización del Espacio Urbano; la vida social entre los edificios; trad. da 5ª edição inglesa por María 

Teresa Valcarce, Editorial Reverté, Barcelona 2006, p.83 
116 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.68 
117 TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço; Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P., Porto 1982, p.93 
118 Ibidem, p.93 
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implementação de projectos específicos dirigidos aos jovens, assentes num verdadeiro 

conhecimento da população alvo, baseados nas suas necessidades quotidianas e onde a 

formação escolar e profissional se combinem: “O alheamento escolar […] parece ser um dos 

factores que concorre para a sua desvalorização, tanto por parte dos alunos, como por parte 

dos seus pais”.119 

A formação escolar tem que ter em conta a importância do trabalho e a escola deve 

satisfazer este objectivo, tornando-se a escola de vida destes jovens. As condições de vida 

das famílias não lhes permitem entender a importância da escola, subvalorizando-a. Porém, 

o ensino tem que se afirmar junto destas populações como elemento determinante à sua 

integração social e económica. É necessário a colaboração das diferentes entidades, 

escola, família, acção social e o estreitar das relações entre todos promove o envolvimento, 

tornando uns, professores dos outros, através da expressão da cultura.  

4.5 CONSTRUÍR COM O DESCONSTRUÍDO – OS MATERIAIS 

O construir com o desconstruído insere-se na temática da reutilização dos materiais para a 

requalificação do núcleo do bairro. O que se entende por reutilização é a acção de utilizar 

novamente um produto após a sua aplicação e finalidade inicial terminar.  

A reutilização de materiais e a construção com desperdícios não é um conceito recente e a 

sua conotação negativa contribuiu para a descontinuidade do seu uso porque era associada 

aos países menos desenvolvidos mas, hoje em dia, caminhamos para um desenvolvimento 

sustentável. “Muitas pessoas aperceberam-se que a ideia de desperdício pertence a uma 

forma de pensar antiga na qual eram vistos como um problema […] em vez de uma 

oportunidade”.120 [fig.41-42] 

No entanto existem algumas barreiras ao nível da disponibilidade de desperdícios. Na 

proximidade do bairro existe uma área industrial, substancialmente desenvolvida, onde por 

norma, os desperdícios são destruídos, sendo esta a solução mais rápida e eficaz. Contudo, 

existe a possibilidade de se estabelecer acordos com estas indústrias, na medida em que os 

seus desperdícios possam ser aproveitados para a reconstrução e manutenção das 

habitações, tais como chapas de aço, perfis em madeira ou elementos cerâmicos. Ao criar-

se esta parceria, estabelece-se simultaneamente um processo participativo e produtivo de 

toda a população. Com a acessibilidade garantida ao equipamento público, esta população  

                                                            
119 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa1993, 

p.129 
120 ADDIS, Bill; Building with Reclaimed Componentes and Materials: A Design Handbook for Reuse and Recycling. 1ª ed. 

Reino Unido e Estados Unidos da America: Earthscan, 2006 
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Fig.41-Wang Shu; Parede criada com telhas usadas 

Fig.42-Peter Geusebroek; Revestimento parede interior com portas usadas 
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tem acesso a espaços de oficina comunitária, estimulando os habitantes a desempenhar um 

papel activo. 

Também o lixo recolhido pelos serviços municipais poderá ser um caminho para a 

reconstrução. Um projecto com esta metodologia tem de ser encarado como um organismo 

em constante transformação, muito diferente de um processo de um projecto de construção 

“tradicional”. Nos projectos em que a reutilização de materiais usados, reciclados ou 

recuperados, está patente, há que ter consciência do dinamismo constante dependente de 

diversos factores: quanto mais flexível for a adaptação de novos materiais nas habitações 

pré-existentes, seja ao nível do revestimento ou estrutural, mais fácil será a sua aplicação.   

4.6 A AGRICULTURA URBANA – AS HORTAS 

Os espaços de agricultura, ou hortas, no bairro encontram-se distribuídos pelo espaço, de 

forma livre e diversa, representando cerca de 40% da área total. Alimentando as famílias 

com “o que vem da terra”, com produtos mais baratos, a produção local é importante porque 

em parcelas pequenas, os produtos são normalmente para auto consumo, representando 

uma “boa” fatia de poupança para as famílias mais carenciadas. [fig.43-44-45] 

Os objectivos passam pela capacidade de gerar emprego e competências que surgem ao 

projectar-se um sistema de hortas. Um dos resultados expectáveis será abastecer o 

refeitório da escola com produtos agrícolas, cultivados pela própria população, tornando as 

hortas sustentáveis em termos económicos. Posteriormente o sistema poderia até ser 

alargado à rede de refeitórios escolares do município ou mesmo à criação de sistemas de 

comercialização. 

Pretende-se desta forma a estimulação do desenvolvimento social dentro das comunidades, 

através das hortas e a participação comunitária na sua gestão e respectivo uso. Assim 

sendo, assumir as hortas urbanas como espaços potenciadores da qualidade ambiental, 

social e económica constitui um factor chave para a intervenção no Barruncho. 

A exclusão dos mais carenciados relativamente às estruturas de participação social impede 

a formação de um sentimento de pertença, e contribui para o isolamento. Deste modo “a 

participação deve ser entendida numa dimensão de dignificação do individuo, como cidadão 

e como pessoa, e como forma de obter uma melhoria de qualidade de vida”.121
  

 

                                                            
121 CARDOSO, Ana; A outra face da cidade, pobreza em bairros degradados de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa 1993 
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Fig.43-Fotografia Hortas no bairro 

Fig.44-Fotografia Hortas no bairro 

Fig.45-Esquema conceptual projecto urbano 
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4.7 INTEGRAR E INCLUÍR CRIANÇAS E JOVENS 

Partindo das necessidades observadas nas várias visitas e análises ao bairro identifica-se 

como prioridade dotá-lo de equipamentos de apoio à infância, sendo uma população onde 

as crianças e jovens têm um peso importante; muitas delas passam o dia na rua, entregues 

a si próprias ou ficam em casa, ao cuidado dos irmãos mais velhos. [fig.46-47] 

Desta forma impõem-se medidas integradas e articuladas com as políticas de educação, 

assistência social e acção social que desenvolvam e incentivem a existência de creches e 

jardins-de-infância por forma a responder às necessidades da população. Este tipo de 

estruturas não só tem a função de guardar as crianças como lhes potencia um 

desenvolvimento global e harmonioso preparando a sua inserção na escola. Na mesma 

óptica deve ser encarada a criação de centros de actividades de tempos livres destinados às 

crianças em idade escolar, algumas vítimas de insucesso e que aqui poderiam ser 

reencaminhadas. 

A localização de qualquer um dos equipamentos referidos é muito importante: defender que 

eles se implantem dentro dos próprios bairros é contribuir, para uma já acentuada sensação 

de gueto e exclusão da população. Portanto, eles devem situar-se tão próximo quanto 

possível destas populações de modo a que a distância não constitua factor de inibição à sua 

frequência mas que possibilite uma articulação com o exterior. Outro aspecto a evitar é que 

estes equipamentos sejam rotulados como sendo para pobres e a sua frequência deverá ser 

constituída por crianças e jovens oriundos de diferentes meios sociais, de forma a promover 

o intercâmbio entre uns e outros, a dar aos mais desfavorecidos outros padrões de 

referência, neutralizando a sua marginalização e a consciencializar os outros para a 

existência de condições de vida diferentes das suas. [fig.48] 

Parece importante destacar o apoio que deveria ser atribuído às associações de bairro 

enquanto autênticos equipamentos educativos. As associações abrangem jovens e adultos, 

fomentam a participação activa na sociedade e na comunidade e quando devidamente 

activadas podem descobrir-se como escolas alternativas.  

Sabendo-se ainda que as crianças e os jovens das famílias em análise têm como espaço 

privilegiado de recreio e lazer a rua, interessa que esta seja também encarada como um 

equipamento, um espaço de formação informal.  

O objectivo proposto é o de conjugar os equipamentos num complexo educacional e 

comunitário, criando uma estrutura gerada e gerida pela população.  
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Fig.46-Fotografia ambiente do bairro  

Fig.47-Fotografia ambiente do bairro  

Fig.48-Articulação do bairro  
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Através da escola, do jardim infantil, da biblioteca, da sala de informática, dos ginásios, das 

salas de actividades, do espaço da música, das hortas urbanas, da associação de 

moradores e do refeitório social pretende-se possibilitar uma maior integração e interacção 

tanto à escala do bairro como à escala da cidade.  

Conclusão  

O objectivo assenta na abordagem sustentável do projecto, sustentabilidade ao nível social, 

ambiental mas também económica relacionando lógicas de produção participativa e 

produtiva, estratégias segundo os parâmetros Leed e a hortas urbanas como malha 

estrutural.  

Pretende-se que o equipamento seja gerado e gerido pela comunidade relacionando os 

vários domínios entre si: hortas, oficinas, escola, jardim infantil, A.T.L., bar, auditório, 

subsistindo autonomamente, conciliando o âmbito institucional e formativo da escola, com o 

âmbito de lazer do bar, do auditório, e do comércio, numa lógica de sustentabilidade 

económica, em que os últimos possibilitam o primeiro. 
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Fig.49-Piet Mondrian; Broadway Boogie-Woogie; 1943  
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5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Introdução  

A área de intervenção do plano urbano corresponde à área do bairro do Barruncho em 

Odivelas, e tem como limites as fronteiras dos bairros envolventes e a escola primária. 

A desagregação física e social que o bairro sofre em relação à cidade é um dos principais 

factores a ter em conta na concepção do projecto urbano. Desta forma a proposta 

desenvolvida caracteriza-se por três níveis de desenvolvimento: o primeiro corresponde ao 

Plano urbano; o segundo ao projecto das novas habitações e o último ao projecto do 

equipamento público. 

5.1 PROPOSTA URBANA 

A posição do bairro, exterior à malha da cidade, contribuiu, à medida que foi crescendo, 

para a sua exclusão, tornando-se cada vez mais um “cul de sac”122. Desta forma pretende-

se estabelecer uma coesão urbana que resulte numa maior acessibilidade entre a cidade e 

o bairro através de uma lógica de organização estrutural sem contudo lhe retirar o carácter 

de “bairro”, tão importante para a sua definição como espaço intermédio entre a cidade e o 

ser humano.  

O plano urbano pretende assim identificar e reorganizar o bairro, através do seu espaço 

público, mas também através das habitações, dos edifícios colectivos, das ruas e do espaço 

das hortas. Surgiu então a necessidade de programar, visto a sua inexistência, 

determinados serviços, como a associação de moradores, comércio e um parque urbano. 

Encontrou-se assim, um dos principais objectivos do projecto ao criar-se uma relação entre 

o bairro e a cidade através do comércio, serviços, equipamentos e do parque, servindo tanto 

a comunidade local como a envolvente. O parque urbano permite a ligação entre os “verdes” 

já existentes no concelho de Odivelas mas simultaneamente estabelecer a ligação entre a 

malha urbana do bairro e a do bairro vizinho, o bairro do Codivel. Relacionando a 

localização do parque com a posição da praça que inclui a estação de Metro, desenvolve-se 

um eixo estrutural, englobando diversos edifícios com funções distintas como habitação, 

comércio, e serviços.  

 

 

                                                            
122 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João; Políticas Urbanas II – Transformações, Regulação e Projectos; 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.197 
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Fig.50-Proposta de intervenção  
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5.2 ESPAÇO DA CASA 

Em relação à habitação existem dois campos de actuação: por um lado, a requalificação das 

habitações do núcleo existente, reorganizando-as, segundo uma lógica de quarteirão, 

permitindo a implantação de “mães d’agua” em cada um, possibilitando a instalação das 

infra-estruturas inexistentes, como água, luz e gás; por outro lado relativamente ao processo 

de realojamento e à produção de nova habitação, programou-se um processo que tem como 

origem a distribuição de lotes de terreno a cada proprietário. O lote, num primeiro tempo 

vazio, permite o desenvolvimento em horta e posteriormente, à medida das necessidades de 

cada núcleo familiar, constrói-se a casa, segundo uma lógica evolutiva, na qual a tipologia 

se adequa a cada família. [fig.50] 

Neste sentido os espaços das habitações deverão ser flexíveis, permitindo as mais diversas 

apropriações. A casa procura ser um espaço, mais do que simplesmente doméstico, 

passando a ser entendida como o lugar que relaciona o Homem com o exterior e onde se 

verificam as consequentes alterações na sua vida íntima. Consoante estas alterações a 

casa permite dar-lhe um lugar para se recolher, de introspecção, importante para a sua 

formação e definição do “eu” individual. 

Em termos de organização funcional e espacial a habitação resulta da conjugação de dois 

níveis: um primeiro caracterizado pelo contacto mais directo com o exterior, composto pela 

sala e o motor da habitação, cozinha e instalação sanitária, sendo neste piso que se 

desenrolam as actividades mais comuns e públicas. O segundo nível é o espaço mais 

privado, contudo procura tal como o primeiro, ser flexível, desenhando espaços variáveis 

consoante as necessidades de cada família, nomeadamente quanto ao número e área dos 

quartos. Em toda a habitação persiste alguma fluidez através da adopção de elementos em 

betão para a construção da casa, neste caso o tijolo de cimento, permitindo que o espaço 

interior seja contínuo possibilitando a construção de divisões interiores, em madeira, 

facilmente adaptadas pelos moradores. 

O espaço do pátio da própria casa surge no primeiro nível, no piso térreo e, tem como 

função prolongar o interior íntimo da casa para o exterior. É o “lugar de ar livre 

completamente próprio, interior, como um paraíso privado”.123 

O pátio pretende ser assim o articular entre o exterior e o interior, numa relação dual que 

potencie as relações familiares íntimas e as relações de vizinhança. A casa é o lugar que 

promove uma extensão do espaço urbano em direcção à intimidade. [fig.50] 

                                                            
123 CAPITEL, Antón 
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5.3 ESPAÇO DO BAIRRO – ESCOLA DE ARTES 

O desafio proposto é o de criar um equipamento capaz de adquirir a função de elemento 

dinamizador social e urbano, servindo não só a comunidade mas também a cidade 

envolvente, reflectindo uma relação de escala entre a cidade, o bairro e a escola. 

Pretende-se a concepção de um lugar intermédio que promova e estimule o ensino e a 

prática de actividades artísticas, como a música, o teatro e a dança e que simultaneamente 

possua lugares apropriados ao seu desenvolvimento: um lugar que ofereça à cidade, de 

forma pontual, espectáculos, concertos e actividades diversas; que dê oportunidades e 

meios de comunicação corporal e musical aos jovens e que proporcione à comunidade 

idosa um espaço de estar e convivência. 

Ao equipamento da escola pretende-se associar outras tipologias, nomeadamente espaço 

público, complementado com a inserção de comércio e restauração que estimule uma maior 

permanência e estadia no espaço, um espaço cultural, um jardim infantil e espaços de ATL.  

A sua localização apresenta várias características favoráveis aos objectivos a cumprir como 

a sua centralidade e posição anexa à própria escola e ao núcleo público proposto no plano 

urbano. A sua acessibilidade, visto localizar-se numa das entradas do bairro e a sua 

proximidade às paragens de autocarro, assume a transição entre a cidade e o bairro através 

da escola. 

Este espaço deve tornar-se “como o sítio privilegiado de apropriação e convívio”124 porque é 

através dele que a multiculturalidade presente se expressa e se faz ouvir pelos outros. É a 

escola do bairro, gerada e gerida pela comunidade, por e para todos. 

5.4 PROPOSTA PROGRAMÁTICA  

A subdivisão do projecto é efectuada pelas distintas funções dos edifícios e pela 

possibilidade de todos poderem funcionar de forma independente, apesar de dever ser 

entendido como um todo mas contudo dividindo-se em várias unidades complementares: a 

escolar, a comunitária e a pública.  

A proposta apresentada conjuga-se com a área correspondente à escola primária existente 

e dispõe-se no território em concordância com as características topográficas do terreno 

onde se inscreve, acompanhando-o na sua pendente definindo uma nova frente e um novo 

limite. 

                                                            
124 COELHO, António Baptista, PEDRO, João Branco; Do Bairro e da Vizinhança à Habitação - Tipologias e caracterização dos 

níveis físicos residenciais; LNEC, Lisboa 1998, p.233 
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A forma do edifício vai-se desmultiplicando consoante as funções. A unidade escolar 

pretende ser a mais institucional, conjugando-se com uma outra parte mais comunitária, 

com a biblioteca, o espaço de informática e o refeitório, passando por uma outra unidade de 

acesso mais livre, onde se institui um caracter mais público, com o auditório ou sala de 

espectáculos, o foyer/bar e o estacionamento público. Este programa polivalente, 

funcionalmente versátil e adaptável pretende potenciar uma alteração urbana na cidade 

revitalizando esta área e oferecendo funções e serviços até então inexistentes, criando uma 

oportunidade de integração da população em comunidade, estabelecendo laços sociais e 

culturais.  

Todos os espaços exteriores com função de permanência ou de passagem, apresentam 

uma ligação entre si, permitindo uma hierarquia de transição de cotas estabelecida tanto 

pelo exterior, como pelo interior, através dos pátios. A sua permeabilidade e fácil acesso 

potenciam uma utilização plena do equipamento.  

5.5 CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO  

A relação entre o programa e a proposta formal resulta assim na leitura de um espaço uno 

composto por várias funcionalidades e usos. Para uma correcta caracterização dividiu-se o 

espaço do equipamento em oito componentes: a escola, o jardim infantil, o refeitório, o ATL, 

a oficina, o espaço cultural, os espaços de trabalho e a residência. [fig.51]  

1.Escola 

A área correspondente à escola é composta por salas de aula principalmente, salas de 

actividades e ginásios. A estes associam-se respectivamente as instalações sanitárias e os 

balneários, para alunos e professores.  

As salas para as aulas teóricas encontram-se num dos extremos do equipamento e o seu 

acesso é feito por escadas pontuais dispostas no edifício. As salas de actividades são 

espaços, individuais ou colectivos, possíveis de serem adaptados e alugados como forma 

de auto-sustento da escola.  

2.Jardim Infantil 

O jardim-de-infância pretende acolher as crianças do bairro em idade pré-escolar e é 

constituído por salas de aula, zonas de apoio com instalações sanitárias, zona de 

educadores de infância, espaço de leitura e zona de recreio, situando-se no lado mais 

próximo da escola primária, numa relação de continuidade.  

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
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Fig.51-Esquemas organização espacial e funcional  



 

 GERAR E GERIR ESPAÇO NO BAIRRO DO BARRUNCHO 84 

 

3.Refeitório 

O acesso ao refeitório é feito através de uma praça e o seu posicionamento permite servir 

quer a escola, quer a comunidade. 

4.A.T.L. 

Próximo do refeitório funciona o A.T.L., que permite o acompanhamento das crianças e dos 

jovens depois do horário escolar. Este espaço possibilita a realização de diversas 

actividades, numa visão de prolongamento do espaço escolar, mas também de recreio e 

lazer; não serve apenas a população jovem mas também os mais velhos promovendo 

workshops com o objectivo do enriquecimento pessoal. 

5.Oficina 

No piso térreo, existem as oficinas que tanto podem ser utilizadas pelos alunos como pela 

comunidade, funcionando independentemente.  

6.Espaço cultural 

A componente cultural é constituída pelo espaço de biblioteca, pelo foyer de exposições, e 

pelo auditório cujos acessos são realizados através do espaço central. O auditório, pela sua 

capacidade, flexibilidade espacial e posicionamento autónomo, permite a realização de 

diferentes acontecimentos: concertos, peças de teatro, cinema, saraus. 

A biblioteca (ou espaço de leitura) situa-se mais próxima do limite norte-nascente e tem 

como público-alvo os alunos da escola e a comunidade, servindo sobretudo para ler os 

jornais, livros de interesse, estudar, navegar e pesquisar na internet. Por último, existe o bar 

ou o foyer que pretender ser um espaço de estar, de convívio, onde é possível assistir a 

pequenos ensaios de espectáculos que naturalmente estejam a acontecer.  

7.Espaços de trabalho 

Junto ao foyer existem espaços disponíveis que podem ser utilizados pela população como 

zonas de trabalho através de aluguer. 

8.Residência 

A residência é o único espaço do equipamento que se encontra separado e situa-se junto à 

componente habitacional do bairro. Tem como fundamento a possibilidade de alojamento 

dos alunos da escola com situações de maior carência ou oriundos de famílias 

disfuncionais, e ainda o alojamento de alunos exteriores promovendo o intercâmbio cultural  

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
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Fig.52-Axonometria organização espacial e funcional – conceito escola  
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e social. O espaço da residência é constituído pelos dormitórios, zona de convívio, cozinha e 

serviços.  

Conclusão  

Constatou-se assim a necessidade de um projecto de arquitectura a fim de intervir na 

sociedade, alterando o espaço físico para transformar o espaço social, como forma de 

combater a exclusão, por vezes resultado das divergências etárias, culturais, sociais e 

económicas presentes. 

Ao potenciar-se a criação de um equipamento funcionalmente versátil, que responda às 

necessidades dos seus utilizadores, procura-se gerar um novo pólo no espaço do bairro, 

mas com repercussões no espaço da cidade, conciliando uma variedade programática, a fim 

de possibilitar uma maior integração social, numa utilização simultaneamente íntima e 

pública. 

Pretende-se assim a concepção de um edifício capaz de mobilizar público, que seja gerado 

e gerido pela e para a comunidade e que interprete a função de espaço intermédio, 

revelando o seu domínio sobre o espaço do bairro e da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Se no passado se vê o futuro, e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no 

futuro se vê o presente, porque o presente é futuro do passado, e o mesmo presente é o 

passado do futuro”.125 

Hoje, sabe-se que a cidade, tal como a conhecemos, não corresponde a um ideal, menos 

ainda as periferias. A cidade é marcada por uma urbanidade dispersa, onde centro e 

periferia se confundem, formando uma estrutura ambígua, fruto da conjugação de antigas 

sociedades rurais com urbanas. Muitas vezes a periferia transforma-se em extensões da 

cidade, tornando-se espaços dormitórios, onde o excesso de habitação e a ausência de 

estruturas comunitárias promovem situações de segregação física e social no território.  

A plataforma de entendimento que foi desenhada ao longo do trabalho tem como objectivo 

ser o suporte da intervenção. É a partir da análise do como gerar e do como gerir que é 

possível definir um conjunto de estratégias para gerar e gerir no bairro do Barruncho. 

Como resposta à exclusão e desintegração do bairro para com a cidade, desenvolveu-se 

uma proposta urbana de forma a articular a sua malha estrutural com a cidade envolvente, 

interpretando os problemas ao nível da precariedade e falta de habitação existentes e 

simultaneamente conectando-o através de uma série de equipamentos e serviços até agora 

ausentes. Com a intervenção pretendeu-se assim resolver determinadas carências como a 

falta de acessibilidade e mobilidade, propondo eixos estruturais compositivos que permitam 

a transição interior-exterior ao bairro, regenerando-o e aplicando-lhe uma lógica, um sistema 

com características evolutivas que responda às suas necessidades. 

É importante a criação de um modelo de intervenção, que se materialize através da criação 

de novos espaços, estabelecendo assim uma referência no território, permitindo a quem o 

utiliza de nele se reconhecer. São os espaços intermédios, que se encontram entre a cidade 

e o bairro e que devem ser encarados como estratégia de intervenção. 

O equipamento que se pretende aqui caracterizar como lugar intermédio, procura explorar 

relações entre o espaço da cidade e a sociedade actual marcada pelo individualismo. O 

espaço da cidade deve se constituir por lugares capazes de oferecer ao Homem ora 

momentos de concentração e abstracção ou o oposto, momentos de encontro e de partilha. 

Procurou-se assim formular um entendimento do edifício como um lugar de relação com o 

espaço público, que pretende ser flexível e de interacção, permitindo uma relação recíproca. 

                                                            
125 VIEIRA, António, Padre; Sermão da Sexagésima 
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O equipamento é então o lugar que promove uma extensão entre o espaço urbano, a 

intimidade e o isolamento, necessários ao Homem.  

A necessidade de requalificar o bairro representa uma oportunidade para a concepção de 

um equipamento comunitário, compreendendo uma diversidade de usos. Esta estratégia 

resulta num serviço para a população e deverá promover a sua participação como 

ferramenta essencial do processo de intervenção, para uma maior integração e coesão 

social de toda a comunidade. A localização da escola foi definida em relação ao plano 

urbano, numa relação de diálogo e continuidade com a escola primária existente, e tem 

como finalidade servir a comunidade local como também qualquer pessoa que a visite, 

relacionando espaços de diferentes funções, sempre relacionados com a cultura, expressa 

através das artes, da música, da dança e do teatro.  

Pretende-se assim um equipamento que domine e organize o espaço do bairro, integrando 

sustentabilidade, flexibilidade e participação, numa estrutura gerada e gerida pela e para a 

população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número total de palavras: 19575 palavras 
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ANEXOS 

| Processo de trabalho 

1 Fotografias Bairro do Barruncho, Odivelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perspectiva geral bairro  Pátio coberto habitação  

Definição do limite do “lote” Pátio entrada habitação  

Definição do limite da horta Percurso no interior do bairro  
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2 Desenhos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Organização tecido urbano 

Organização espacial equipamento 
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 Organização alçado – relação interior exterior 
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Organização espacial equipamento – Norte Poente Organização espacial equipamento - Nascente 

Organização espacial equipamento - Poente Organização alçado – relação interior exterior 

Organização espacial equipamento – espaço alunos Organização interior exterior – “learning street” 

Organização alçado - vãos Organização interior exterior – hierarquia cotas 
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3 Maquetes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Escala 1_10000  

Escala 1_1000  
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Escala 1_1000 - Propostas de requalificação do núcleo do bairro  
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Escala 1_500  

Escala 1_200  
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Escala 1_200 – módulo habitação Escala 1_50 – módulo habitação 
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Escala 1_500 – modelo de estudo 

Escala 1_200 – maquete equipamento escola 
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Escala 1_200 – maquete equipamento escola 
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Escala 1_50 – maquete equipamento escola – “learning street” 
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4 Painéis 1º semestre (correspondentes à fase inicial deste trabalho) 
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|| Lista de peças desenhadas 

 

P1  

Planta de implantação – escala 1_1000 

Corte implantação – escala 1_1000 

Plantas esquemáticas conceptuais do plano urbano – escala 1_5000 

P2 

Planta de implantação tridimensional – 3d 

Esquemas conceptuais da intervenção  

Corte implantação – escala 1_1000 

P3 

Planta de implantação – escala 1_500 

Corte implantação – escala 1_500 

Esquemas conceptuais da intervenção  

Perspectiva tridimensional – 3d 

P4 

Referências  

Esquemas conceptuais da intervenção  

Perspectiva tridimensional – 3d 

P5 

Planta de piso téereo – escala 1_500 

Corte implantação – escala 1_500 

Esquemas conceptuais da intervenção  

Perspectiva tridimensional – 3d 

P6 

Axonometrias 

Esquemas conceptuais distribuição programática, funcional e espacial 

P7 

Planta de piso térreo – escala 1_200 

Corte AB – escala 1_200 

P8  

Planta de piso 1 – escala 1_200 

Corte CD – escala 1_200 

P9 

Planta de piso 2 – escala 1_200 

Corte EF – escala 1_200 

P10 

Planta de piso 3 – escala 1_200 

Corte GH – escala 1_200 

P11 

Planta de piso 4 – escala 1_200 

Alçado Sul Poente – escala 1_200 

P12 

Planta de piso 5 – escala 1_200 

Alçado Norte Nascente – escala 1_200 
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P13 

Planta de piso 6 – escala 1_200 

Alçado Sul Nascente – escala 1_200 

P14 

Planta de piso 7 – escala 1_200 

Alçado Norte Poente – escala 1_200 

P15 

Perspectivas tridimensionais – 3d 

Cortes perspécticos – 3d 

P16 

Planta piso térreo – escala 1_50 

Planta piso 1 – escala 1_50 

Perspectivas tridimensionais – 3d 

P17 

Planta piso 2,3 – escala 1_50 

Planta piso cobertura – escala 1_50 

Perspectivas tridimensionais – 3d 

P18 

Corte AB – escala 1_50 

Corte CD – escala 1_50 

P19 

Planta piso 1 ginásio – escala 1_50 

Planta piso 2 auditório – escala 1_50 

Perspectivas tridimensionais – 3d 

P20 

Corte AB – escala 1_50 

Corte CD – escala 1_50 

P21 

Pormenor construtivo – escala 1_20 

P22 

Pormenor construtivo – escala 1_20 

P23 

Pormenor construtivo – escala 1_10 

P24 

Painel síntese 

Esquemas conceptuais da intervenção  
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||| Desenhos finais trabalho  
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SALA ARTES
ACTIVIDADES

Área= 68m2

identificação: 1.0.1

PV - 2

PD - 2
RD - 2

TT - 2
LB - X H= 3.80m

identificação: acesso

ACESSOS
VERTICAIS

Área= 41m2

PV - 2

PD - 2
RD - 2

TT - 2
LB - 2 H= 3.80m

SALA ARTES
ACTIVIDADES

Área= 68m2

identificação: 1.0.2

PV - 2

PD - 2
RD - 2

TT - 2
LB - X H= 3.80m

identificação: entrada alunos

ENTRADA
ESCOLA

Área= 510m2

PV - 1

PD - 3
RD - 1

TT - 1
LB - X H= - m
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LEGENDA

PAVIMENTO:

-PV1: pavimento em pedra mármore crema
tigre com espessura 2cm com acabamento
semi-polido fixado com argamassa de
colagem de espessura 2 mm tipo cimento-cola
com juntas laterais de 1mm
Dimensões peça: 0.70x0.40m

-PV2: revestimento auto-nivelante tipo Sika
"Confort Floor" com base de resinas sintéticas
com acabamento final mate de cor cinza
claro
Espessura: 2 a 3mm

-PV3: revestimento cerâmico tipo mosaico
Dimensões peça: 0.30x0.30m

-PV4: revestimento coberturas planas em
chapa de aço quinada de tonalidade cinza
Dimensões peça: 0.30x0.60m

RODAPÉ:

-RD1: rodapé em pedra
mármore crema tigre com
espessura 2 cm com h=
15cm

-RD2: rodapé revestimento
cerâmico tipo mosaico h=
10cm

PAREDE:

-PD1: parede resistente em
betão armado

-PD2: parede em alvenaria
de tijolo furado  com
reboco sintético interior à
base de resina repelente à
água de espessura 11mm
de cor branca

-PD3: revestimento exterior
em pedra granito negro
não polido com juntas
entre placas de topo com
fixação mecânica com
grampos em aço

LAMBRIL:

-LB1: aplicação de pedra
mármore crema tigre ao
alto fixada com argamassa
de colagem tipo cimento
cola
até 0.15m de altura

-LB2: revestimento interior
em azulejo cerâmico de cor
azul
dimensão 0.30x0.15m

TECTO:

-TT1: reboco sintético de
cor branca

-TT2: tecto falso em gesso
cartonado fixo com
estrutura metálica

1.Estrutura em madeira pinho, com
encaixe macho fêmea para cacifo

2.Porta corta-fogo REFRAL 60m de 2
folhas com junta intumescente em
aço galvanizado tipo Skinpass de 54
mm de espessura com pintura de
estufa à cor cinzenta claro vão 2,10m

3.Pilar estrutural em betão armado
com 0,30mx0,30m de forma circular
com altura h=4m

4.Pilar estrutural em betão armado
com 0,40mx0,40m de forma circular
com altura h=3m

5.Porta corta-fogo REFRAL 60m de 4
folhas com junta intumescente em
aço galvanizado tipo Skinpass de 54
mm de espessura com pintura de
estufa à cor cinzenta claro vão 5,00m

6.Porta interior em madeira lacada a
cor preta, com lateral em vidro, tipo
VICAIMA

7.Painéis separadores em madeira,
lacados a cor azul, tipo acústicos
com 1,00mx2,80m
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LEGENDA

PAVIMENTO:

-PV1: pavimento em pedra mármore crema
tigre com espessura 2cm com acabamento
semi-polido fixado com argamassa de
colagem de espessura 2 mm tipo cimento-cola
com juntas laterais de 1mm
Dimensões peça: 0.70x0.40m

-PV2: revestimento auto-nivelante tipo Sika
"Confort Floor" com base de resinas sintéticas
com acabamento final mate de cor cinza
claro
Espessura: 2 a 3mm

-PV3: revestimento cerâmico tipo mosaico
Dimensões peça: 0.30x0.30m

-PV4: revestimento coberturas planas em
chapa de aço quinada de tonalidade cinza
Dimensões peça: 0.30x0.60m

RODAPÉ:

-RD1: rodapé em pedra
mármore crema tigre com
espessura 2 cm com h=
15cm

-RD2: rodapé revestimento
cerâmico tipo mosaico h=
10cm

PAREDE:

-PD1: parede resistente em
betão armado

-PD2: parede em alvenaria
de tijolo furado  com
reboco sintético interior à
base de resina repelente à
água de espessura 11mm
de cor branca

-PD3: revestimento exterior
em pedra granito negro
não polido com juntas
entre placas de topo com
fixação mecânica com
grampos em aço

LAMBRIL:

-LB1: aplicação de pedra
mármore crema tigre ao
alto fixada com argamassa
de colagem tipo cimento
cola
até 0.15m de altura

-LB2: revestimento interior
em azulejo cerâmico de cor
azul
dimensão 0.30x0.15m

TECTO:

-TT1: reboco sintético de
cor branca

-TT2: tecto falso em gesso
cartonado fixo com
estrutura metálica

1.Pilar estrutural em betão armado
com 0,40mx0,40m de forma circular
com altura h=3m

2.Porta interior em madeira lacada a
cor preta, com lateral em vidro, tipo
VICAIMA

3.Estrutura em guarda de ferro
fundido de cor cinza com perfis
verticais com altura h=1,10m

4."Roof window" - caixilharia em
alumínio com corte térmico vridro
duplo temperado liso fixo tipo
claraboia anodizado à cor cinza
escuro com sistema mecânico para
extracção de ar

5.Caleira em metal galvanizado,
classe A 15 - D400

6.Rufo em pedra granito negro não
polido com fixação mecânica com
grampos em aço
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2 PISOS 1 | 2 | 3

1. Revestimento exterior em
pedra granito negro não polido
com juntas entre placas de
topo
2. Fixação mecânica com
grampos em aço
3. Reboco sintético espessura
11mm interior de cor branco
4. Argamassa de colagem -
cimento cola espessura 2mm
5. Pedra mármore crema tigre
espessura 2 cm
6. Revestimento auto-nivelante
tipo Sika "Confort Floor"
7. Rodapé em pedra mármore
crema tigre
8. Rodapé cerâmico tipo
mosaico
9. Caixilharia em alumínio com
corte térmico vidro duplo
temperado liso    fixo tipo
vitrocsa
10. Laje de betão armado

LEGENDA

1 FUNDAÇÕES / PISO TÉRREO

1. Fundação sapata do tipo
contínuo
2. Tubo geodreno
3. Enrocamento fundação com
pedra tipo areão grosso
4. Enrocamento fundação com
pedra tipo areão fino
5.Tout-venant
6. Camada de betão de
limpeza espessura 50mm
7. Tela de impermeabilização
tipo betuminosa
8. Isolamento térmico com
poliestireno extrudido 40mm
9. Massame armado com
malha-sol
10. Betonilha de regularização
espessura 11mm
11. Geotêxtil

3 COBERTURA

1. Tela de impermeabilização
vinílica tipo Sika
2. Camada de forma em
betão Leca
3. Betonilha de regularização
35. Feltro separador geotêxtil
4. Caleira metálica para
drenagem águas pluviais
5. Ralo de pinha
6. Rufo metálico
7. "Roof window" caixilaria em
alumínio com corte térmico
didro duplo temperado liso fixo
tipo claraboía anodizado à cor
cinza escuro com sistema
mecânico para extracção de
ar
8. Sistema de apoio simples
9. Revestimento cobertura
plana com chapa inoxídavel
quinada  espessura 2 cm

11. Alvenaria tijolo - parede
dupla com tijolo furado 0,15 m
e 0,11m
12. Caixa de ar 0,04m
13. Parapeito em zinco à cor
do caixilho
14. lintel em betão pré-
fabricado
15. Sistema AVAC - intrusão e
extracção de ar forçado
16. Sistema de iluminação
artificial
17. Painéis em vidro duplo
temperado liso
18. Sistema metálico fixação
painéis em vidro
19. Sistema fixação composto
por canais para fixação painéis
Pladur
20. Revestimento em gesso
cartonado painéis Pladur tipo N
com espessura 30mm com
isolamento acústico

A

B

CD
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ÁREA TÉCNICA
AUDITÓRIO
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LEGENDA

PAVIMENTO:

-PV1: pavimento em pedra mármore crema
tigre com espessura 2cm com acabamento
semi-polido fixado com argamassa de
colagem de espessura 2 mm tipo cimento-cola
com juntas laterais de 1mm
Dimensões peça: 0.70x0.40m

-PV2: revestimento auto-nivelante tipo Sika
"Confort Floor" com base de resinas sintéticas
com acabamento final mate de cor cinza
claro
Espessura: 2 a 3mm

-PV3: revestimento cerâmico tipo mosaico
Dimensões peça: 0.30x0.30m

-PV4: revestimento soalho em madeira
carvalho com junta macho fêmea fixo por
sarrafos em madeira pinho

-PV5: revestimento vinílico tipo NATURE - STELLA
de cor creme

RODAPÉ:

-RD1: rodapé em pedra
mármore crema tigre com
espessura 2 cm com h=
15cm

-RD2:rodapé revestimento
cerâmico tipo mosaico h=
10cm

-RD3: rodapé em madeira
carvalho com h: 0.5cm

PAREDE:

-PD1: parede resistente em
betão armado

-PD2: parede em alvenaria
de tijolo furado  com
reboco sintético interior à
base de resina repelente à
água de espessura 11mm
de cor branca

-PD3: revestimento exterior
em pedra granito negro
não polido com juntas
entre placas de topo com
fixação mecânica com
grampos em aço

LAMBRIL:

-LB1: aplicação de pedra
mármore crema tigre ao
alto fixada com
argamassa de colagem
tipo cimento cola até
0.15m de altura

-LB2: revestimento interior
em azulejo cerâmico de
cor azul
dimensão 0.30x0.15m

-LB3: painéis de isolamento
acústico tipo perfurado de
cor negra de espessura
40mm

TECTO:

-TT1: reboco sintético de
cor branca

-TT2: tecto falso em gesso
cartonado fixo com
estrutura metálica

1.Porta corta-fogo REFRAL 60m de 4
folhas com junta intumescente em
aço galvanizado tipo Skinpass de 54
mm de espessura com pintura de
estufa à cor cinzenta claro vão 5,00m

2.Elevador de passageiros hidrálico
Tipo Thyssen com caixa interior
1,20x1,20m

3.Porta interior em madeira lacada a
cor preta, tipo VICAIMA

4.Porta interior em madeira lacada a
cor preta, com lateral em vidro, tipo
VICAIMA

5.Pilar estrutural em betão armado
com 0,40mx0,40m de forma circular
com altura h=3m

6.Painéis acústicos tipo CFQ modelo
Square de dimensões 1mx1m
"Acústica XXI" com iluminação
superior embutida tipo LED

7.Cadeira auditório tipo plano com
encaixe autónomo, de cor negra

8.Porta interior em madeira lacada a
cor preta, com estrutura tipo
VICAIMA, deslizante em calha
embutida no chão

1

2
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2 PISOS 1 | 2 | 3

1. Revestimento exterior em
pedra granito negro não polido
com             juntas entre placas
de topo
2. Fixação mecânica com
grampos em aço
3. Reboco sintético espessura
11mm interior de cor branco
4. Argamassa de colagem -
cimento cola espessura 2mm
5. Pedra mármore crema tigre
espessura 2 cm
6. Revestimento auto-nivelante
tipo Sika "Confort Floor"
7. Rodapé em pedra mármore
crema tigre
8. Rodapé cerâmico tipo
mosaico
9. Caixilharia em alumínio com
corte térmico vidro duplo
temperado liso    fixo tipo
vitrocsa
10. Laje de betão armado

LEGENDA

1 FUNDAÇÕES / PISO TÉRREO

1. Fundação sapata do tipo
contínuo
2. Tubo geodreno
3. Enrocamento fundação com
pedra tipo areão grosso
4. Enrocamento fundação com
pedra tipo areão fino
5.Tout-venant
6. Camada de betão de
limpeza espessura 50mm
7. Tela de impermeabilização
tipo betuminosa
8. Isolamento térmico com
poliestireno extrudido 40mm
9. Massame armado com
malha-sol
10. Betonilha de regularização
espessura 11mm
11. Geotêxtil

3 COBERTURA

1. Tela de impermeabilização
vinílica tipo Sika
2. Camada de forma em
betão Leca
3. Betonilha de regularização
35. Feltro separador geotêxtil
4. Caleira metálica para
drenagem águas pluviais
5. Ralo de pinha
6. Rufo metálico
7. "Roof window" caixilaria em
alumínio com corte térmico
didro duplo temperado liso fixo
tipo claraboía anodizado à cor
cinza escuro com sistema
mecânico para extracção de
ar
8. Sistema de apoio simples
9. Revestimento cobertura
plana com chapa inoxídavel
quinada  espessura 2 cm

11. Alvenaria tijolo - parede
dupla com tijolo furado 0,15 m
e 0,11m
12. Caixa de ar 0,04m
13. Parapeito em zinco à cor
do caixilho
14. lintel em betão pré-
fabricado
15. Sistema AVAC - intrusão e
extracção de ar forçado
16. Sistema de iluminação
artificial
17. Painéis em vidro duplo
temperado liso
18. Sistema metálico fixação
painéis em vidro
19. Sistema fixação composto
por canais para fixação painéis
Pladur
20. Revestimento em gesso
cartonado painéis Pladur tipo N
com espessura 30mm com
isolamento acústico

E
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1. Enrocamento fundação com pedra tipo areão grosso
2. Enrocamento fundação com pedra tipo areão fino
3. Camada de betão de limpeza espessura 50mm
4. Tela de impermeabilização tipo betuminosa
5. Isolamento térmico com poliestireno extrudido 40mm
6. Massame armado com malha-sol
7. Betonilha de regularização espessura 11mm
8. Argamassa de colagem-cimento cola espessura 2mm

9. Pedra mármore crema tigre espessura 2 cm
10. Rodapé cerâmico h=0,5cm
11. Reboco sintético espessura 11mm interior de cor branco
12. Alvenaria tijolo - parede dupla com tijolo furado 0,11m e 0,15m
13. Caixa de ar 0,04m
14.  Rodapé cerâmico h=0,5cm
15. Revestimento auto-nivelante tipo Sika "Confort Floor" com base de
resinas sintéticas com acabamento final mate de cor cinza claro
Espessura: 2 a 3mm

Legenda:
16. Porta dupla em madeira
17. Caixilharia em alumínio com vidro duplo temperado liso fixo tipo
vitrocsa encastrado
18. Sistema fixação composto por canais para fixação painéis Pladur
19. Perfis de tensão para fixação estrutura gesso cartonado
20. Revestimento auto-nivelante tipo Sika "Confort Floor" com base de
resinas sintéticas com acabamento final mate de cor cinza claro
Espessura: 2 a 3mm
21. Betonilha de regularização

22. Laje de betão armado
23. Revestimento em gesso cartonado painéis Pladur tipo N com espessura
30mm com isolamento acústico
24. Sistema de iluminação artificial - lâmpada fluorescente
25. Pilar em betão armado secção: 0.40m
26. Moldura em alvenaria de tijolo duplo com tijolo furado 0,11m e 0,15m
27. Porta corta-fogo REFRAL 60m de 4 folhas com junta intumescente em
aço galvanizado tipo Skinpass de 54 mm de espessura com pintura de
estufa à cor cinzenta claro vão 5,00m

28. Sistema de iluminação artificial - lâmpada fluorescente
29. Guarda em ferro anodizada à cor natural
30. Laje em betão armado
31. Camada de forma em betão Leca
32. Betonilha de regularização
33. Tela de impermeabilização tipo betuminosa
34. Isolamento térmico com poliestireno extrudido 40mm e Feltro
separador geotêxtil
35. Sistema de apoio simples

36. Feltro separador geotêxtil
37. Revestimento cobertura plana com chapa inoxídavel quinada
espessura 2 cm
38. Rufo metálico
39. "Roof window" caixilharia em alumínio com corte térmico vidro duplo
temperado liso fixo tipo claraboía anodizado à cor cinza escuro com
sistema mecânico para extracção de ar
40. Caleira metálica galvanizada, classe A 15 - D400,  para drenagem
águas pluviais e ralo de pinha
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