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RESUMO 

 

 O Bairro do Barruncho é um bairro de habitações clandestinas, marcado por 

uma profunda degradação física e social e pela inexistência de um conjunto de 

infraestruturas básicas. A população é relativamente jovem, com baixas qualificações 

académicas, baixos rendimentos, e marcada por uma certa diversidade, já que aí 

residem vários grupos étnico-culturais. A partir do estudo das expectativas e 

necessidades dos moradores, concluiu-se que uma das principais carências é a 

inexistência de espaços públicos e equipamentos relacionados com atividades de 

convívio, bem como a vontade de partilha desses equipamentos com pessoas 

exteriores ao Bairro. 

 O propósito deste trabalho é a proposta de um equipamento que responda a 

estas mesmas carências expressas pela população, a par com uma fundamentação 

teórica que permita melhor compreender e equacionar a complexidade do bairro em 

análise. Este trabalho abrange o projeto do equipamento e toda a reflexão que esteve 

na base do desenvolvimento desse mesmo projeto, pressupondo a continuação do 

plano urbano previamente desenvolvido para a zona.  

 A aposta na multifuncionalidade do espaço e a sua implantação na zona de 

fronteira entre o Bairro e a sua envolvente são a procura da criação de um lugar de 

encontro, de interconhecimento e de manifestação das referências identitárias dos 

seus residentes. Este espaço integra tanto atividades mais direcionadas para a 

população do Bairro, como a associação de moradores, como também outras 

atividades de âmbito mais abrangente, como o centro de formação, o espaço de 

leitura e a cantina. 

 O equipamento deve ser aqui encarado não apenas como um lugar funcional, 

mas como uma modalidade de gestão das diversidades em contextos pluriculturais e 

um instrumento de atuação nas dinâmicas sociais locais, sendo parte integrante da 

estratégia de ligar o Bairro à cidade, não apenas em termos da sua continuidade com 

a estrutura urbana envolvente mas também da aceitação social dos seus moradores.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Bairro do Barruncho, Equipamento comunitário, Centro sociocultural, 

identidade, social 
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ABSTRACT 

 

 

 The Barruncho neighborhood is a clandestine housing neighborhood, marked 

by a profound physical and social degradation and by the lack of a set of basic 

infrastructures. The population is relatively young, with low academic skills, low 

incomes, and marked by a certain diversity, since there live various ethno-cultural 

groups. From the study of the residents expectations and needs, it was concluded that 

one of the main shortcomings is the lack of public spaces and others related to 

socializing activities as well as the desire to share these spaces with people outside 

the neighborhood.  

 The purpose of this paper is to propose a place that responds to these needs, 

along with a theoretical basis that allows better understand and equate the complexity 

of the neighborhood in analysis. This paper covers the design of the public space and 

all the reflection on the basis of that same project, assuming the continuation of the 

previously developed urban plan for this area. 

 The focus on the multifunctionality of the space and its deployment in the 

border area between the neighborhood and its surroundings, seek the creation of a 

meeting place of inter-knowledge and expression of the identity references of its 

residents. It integrates both activities more towards the neighborhood population, such 

as the neighborhood association, as well as other activities broader in scope, as the 

vocational training center, the reading room and canteen. 

 The proposed place should be here regarded not just as a functional place, but 

as a management modality of the diversity in multicultural contexts and as an 

instrument of action in the local social dynamics, being an integral part of the strategy 

to connect the neighborhood to the city, not only in terms of its continuity with the 

surrounding urban structure but also social acceptance of its residents. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: The Barruncho neighborhood, Community center, Socio-cultural center, 

identity, social 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente dissertação incide numa abordagem do Bairro do Barruncho, em 

Odivelas, doravante designado apenas por Bairro, que concilia as dimensões social, 

cultural e arquitectónica e que pressupõe, desta forma, a continuação do tema 

desenvolvido no 1º semestre em Laboratório de Projeto VI, no ano lectivo 2012/2013 

(“Ligar o construir no construído – Redesenhar e requalificar o Lugar”). A vertente 

prática do trabalho visa o desenvolvimento de um equipamento público, cujas 

valências foram determinadas e aperfeiçoadas a partir dos estudos realizados na 

componente teórica, tais como a análise sociodemográfica da população que compõe 

o Bairro, e toda a fundamentação teórica que sustenta esta proposta e que se centra 

em alguns conceitos e ideias-chave, como o de identidade, memória social e o papel 

do espaço enquanto elemento receptor e transformador dessa mesma identidade. 

Tendo em conta a diversidade que caracteriza o contexto em questão (étnica, cultural, 

identitária) pretende-se conhecer de que modo um equipamento poderá acolher 

diferentes atores e grupos sociais, bem como uma diversidade de interesses e 

expectativas, tornando possível a sua coexistência. Por outras palavras, procura-se 

entender como projetar com essa diversidade. 

 O equipamento será aqui concebido como espaço de manifestação das 

tradições perpetuadoras da memória colectiva local e cenário de coexistência e de 

interação das diversas identidades sócio-espaciais que pontuam este bairro. A 

fundamentação teórica, acompanhada por um entendimento prévio do contexto social 

e espacial em que se insere a proposta, é determinante para a realização de um 

projeto perfeitamente adequado àquela realidade. Além das atividades que irá 

proporcionar, o equipamento deverá desempenhar a função de ligar o Bairro à cidade, 

dirimindo tensões e derrubando assim o estigma negativo que lhe está atualmente 

associado. Sendo um espaço público preferencialmente implantado numa zona de 

fronteira entre o Bairro e a sua envolvente, o equipamento poderá ser o elemento 

unificador e espaço de convívio entre grupos sociais, culturais, étnicos e etários muito 

distintos, bem como o cenário de manifestação e espacialização da identidade 

colectiva.  

 Com este trabalho pretendeu-se concretizar os seguintes objectivos, a saber: 

a) Qualificar o território como estratégia para ligar o Bairro à cidade e criar 

uma imagem identitária positiva, por via de várias estratégias, a ter em 
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conta: a localização do equipamento numa zona de fronteira entre Bairro e 

envolvente, de forma a atrair pessoas de diversas proveniências sociais e 

culturais; promover o intercâmbio de experiências de modo a quebrar 

barreiras sociais e imagens negativas e a resolver conflitos; reforçar a 

identidade colectiva de alguns grupos étnicos na sociedade local; criar um 

espaço onde os recursos informais de cada um possam ser “oferecidos” e 

valorizados pela sociedade local (seja a experiência em dança, canto, 

cozinha, ou línguas, por exemplo); 

b) Compreender e operacionalizar as teorias e conceitos relativos ao tema do 

trabalho, ou seja, utilizar esses conceitos e teorias, bem como a informação 

empírica para fundamentar e suportar as decisões tomadas no desenho do 

próprio equipamento, de maneira a prever o seu impacto naquele território 

em concreto;  

c) Projetar um equipamento adequado à realidade em questão, atendendo a 

alguns pressupostos: conceber um equipamento autossustentável 

(sustentabilidade económica, energética e social, funcionando este com o 

regime de voluntariado, por exemplo, no que toca à realização de 

atividades, troca de recursos e saberes, etc.); garantir a adequação do 

equipamento proposto às necessidades da população, tentando assegurar 

que o equipamento é necessário e usufruído por todos; colmatar carências 

sentidas pela população, nomeadamente na falta de equipamentos de 

convívio e de apoio aos mais jovens; qualificar as pessoas, nomeadamente 

os moradores do Bairro, criando oportunidades de emprego, minimizando a 

dependência da periferia face a Lisboa e os efeitos nefastos da atual 

situação, marcada pelo desemprego e precariedade face ao trabalho. 

 

 Para a realização do trabalho foi fundamental um primeiro estudo para 

conhecer as relações dentro do Bairro e deste com o exterior, sendo este 

conhecimento complementado por um conjunto de conceitos que permitiram melhor 

compreender aquela realidade e os problemas em questão. Para o cumprimento dos 

objectivos enunciados, foi necessário concretizar algumas tarefas. 

 Numa primeira fase, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre 

os conceitos-chave (já mencionados) e procedemos à recolha e análise de dados 

estatísticos sobre a subsecção estatística referente ao Bairro; num segundo momento, 

procedemos à construção do enquadramento teórico; de seguida, realizamos algumas 
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entrevistas aos residentes do Bairro e a entidades exteriores (paróquia da Póvoa de 

Santo Adrião, Departamento de Habitação e Saúde da CMO, Presidente da Junta de 

Freguesia) de forma a entender as redes de relações informais e institucionalizadas no 

Bairro e as necessidades e expectativas da população; estas informações foram alvo 

de análise, interligando-se com a proposta projetual na criação de um programa 

adequado às necessidades da população. Por fim, procedemos à elaboração do 

projeto de arquitetura e à redação final da dissertação, confrontando de forma 

sistemática as duas vertentes do trabalho. A fundamentação teórica sustenta as 

decisões de projeto e confere-lhe solidez. 

 A componente escrita deste trabalho organiza-se essencialmente em três 

capítulos fundamentais, que correspondem à contextualização do Bairro, ao 

enquadramento do equipamento proposto no plano urbano previamente definido, e ao 

enquadramento teórico referente à temática da presente dissertação.  

 No capítulo referente à contextualização do Bairro, analisa-se a sua inserção 

ao nível da freguesia e do concelho, efetua-se uma breve caracterização 

sociodemográfica dos seus residentes e o modo como o Bairro é percepcionado por 

residentes e não residentes. Para tal, foram realizadas diversas pesquisas e 

entrevistas presenciais com o objectivo de ter um contato mais próximo com as 

pessoas e com as suas expectativas e necessidades. 

 O terceiro capítulo corresponde a uma breve descrição do plano urbano 

desenvolvido no semestre anterior, de onde o equipamento é parte integrante, quer 

em termos urbanísticos quer em termos do cumprimento dos objectivos pretendidos 

na reabilitação do lugar do Barruncho. 

 O capítulo seguinte diz respeito à fundamentação teórica implicada no 

desenvolvimento do projeto do equipamento, onde são abordadas diversas questões e 

conceitos chave como o papel do espaço na construção da identidade, a memória, as 

práticas culturais e as sociabilidades, entre outros. Para a justificação da estratégia 

projetual adoptada são igualmente importantes os casos de estudo que serviram para 

fundamentar melhor as opções projetuais, bem como as entrevistas realizadas aos 

residentes do Bairro e a não residentes que conhecem bem o Bairro. 

Por último, são apresentadas as considerações finais onde se faz uma síntese 

do que foi apreendido com a elaboração do trabalho, bem como uma reflexão acerca 

do cumprimento dos objectivos propostos. 

 Tendo em conta a natureza do tema da presente dissertação e o contexto de 

estudo, optou-se por não tratar separadamente o estado da arte e a sua aplicação na 
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proposta de projeto. Optou-se ainda por utilizar o novo acordo ortográfico na redação 

da presente dissertação. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO BAIRRO E CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA DOS RESIDENTES 

 
“Todo o tipo de intervenção deve, por conseguinte, passar por uma análise exaustiva  

da realidade local, enquadrada num contexto territorial e social envolvente,  

para se ser consequente e ter uma atuação que venha a ser sustentável  

e se integre numa visão estratégica de desenvolvimento  

de toda a cidade” 

 

Gonçalo Furtado, in Pedro Brandão e Antoni Remesar, 2004, p.75 

 

 

 Qualquer intervenção no território deve assegurar uma primeira 

contextualização global, de modo a garantir a adequabilidade das opções propostas à 

realidade local. Assim, neste capítulo efetua-se a contextualização tão indispensável à 

elaboração do projeto, abordando algumas dimensões relativas à inserção do Bairro 

na freguesia e no concelho, à caracterização sociodemográfica da sua população, ao 

modo como o Bairro é visto pelos seus moradores e pelos de fora, e às necessidades 

e expectativas da população face a um futuro equipamento comunitário. 

 

 

1.1. Contextualização do Bairro e inserção do Bairro na freguesia e no concelho 

 

 O Bairro localiza-se na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no concelho de 

Odivelas. Caracteriza-se essencialmente por ser um bairro de habitações clandestinas 

e de barracas, implantado numa área urbana consolidada de moradias e de edifícios 

de habitação colectiva, situado entre a Quinta do Barruncho, a Escola EB 2+3 Carlos 

Paredes e uma zona industrial. Apesar da relativa proximidade com a sua envolvente, 

o Bairro “encontra-se dissociado da malha e usos urbanos adjacentes com os quais 

simplesmente confina, separando-os mais do que permitindo a ligação entre eles” 

(CMO, 2009: 3). De acordo com os Termos de Referência indicados para o lugar, o 

Bairro está classificado como “Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística, tendo em conta as circunstâncias de profunda degradação social e 

urbana verificada na área em questão e a premência que se coloca na sua resolução” 

(CMO, 2009: 3).  
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 O terreno onde se situa o Bairro começou por ser ocupado nos anos 60 do 

século passado por famílias portuguesas que vindas do campo em busca de melhores 

condições de vida na cidade, escolheram aquele local para construírem as suas 

habitações. Até aos anos 80 existiam cerca de vinte famílias a residirem naquele local 

com a conivência dos proprietários do terreno, a quem pagavam renda. A partir de 

meados dos anos 80 começam então a chegar novos habitantes ao Bairro, na sua 

maioria imigrantes provenientes dos PALOP’s, Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe) 

e alguns portugueses retornados das ex-colónias. No início da década de 90, “não são 

conhecidos os números concretos dos indivíduos residentes, contudo, há registo de 

que se tratavam de famílias pequenas, formadas em média por 2 ou 3 pessoas, que 

viviam em construções precárias disseminadas pelo terreno, de um modo disperso” 

(Tomás, 2001: 40). Só em 1995 é que a Câmara Municipal de Loures “procedeu ao 

levantamento dos núcleos de construção precárias da sua área territorial e à 

caracterização da respectiva população residente”, ficando a saber-se que no núcleo 

do Barruncho residiam “98 agregados familiares, constituídos por 350 pessoas, os 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 
Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 

Fig.1 Inserção do Bairro no concelho e respectivas freguesias  
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Até 1944 1944-1965 1966-1977 

1978-1990 1991-2001 2002-2012 

quais foram recenseados no PER, ou seja, passaram a ter direito ao realojamento 

municipal” (Tomás, 2001: 40). Atualmente o lugar caracteriza-se pela existência de um 

núcleo de barracas que acolhe cerca de 130 agregados familiares (535 indivíduos), 

sem quaisquer infraestruturas de saneamento básico e condições de salubridade.  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O grande impedimento da alteração da situação do Bairro é o fato de mais de 

90% do terreno a recuperar pertencer a proprietários privados “que recusam qualquer 

forma de transmissão do terreno”, tornando impossível “a erradicação das barracas e 

a requalificação urbanística da área” (Tomás, 2001: 41). No entanto, a Câmara 

Municipal de Odivelas continua a procurar a requalificação daquela área, e 

candidatou-se ao Programa EUROPAN (edição 9), “tendo sido o Barruncho um dos 

três sítios do país selecionados pelo Júri, em reunião internacional, para integrar este 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 

Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 

 

Fig.2 Evolução do Bairro ao longo dos tempos  
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concurso, promovido pela Associação Europeia de Arquitetura, destinado a arquitetos 

do espaço europeu com menos de 40 anos” (Tomás, 2001: 41). 

 

 

1.2. Caracterização sociodemográfica da população do Bairro 

 

 Este bairro tem uma população relativamente jovem, onde a média de idades 

se situa aproximadamente nos 27 anos. As faixas etárias com valores mais 

significativos são as que se situam abaixo dos 25 anos, ao contrário das faixas etárias 

acima dos 50 anos, com menores valores percentuais. Este aspecto em particular 

representa um forte contraste com o crescente envelhecimento demográfico do país, e 

a que o município de Odivelas não é exceção. Dada esta característica etária, a 

maioria da população encontra-se em idade ativa, já que os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos correspondem a cerca de 66% do total. Em 

relação à distribuição da população por género, verifica-se um equilíbrio, embora 

existam mais homens que mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre 
Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 (Dados: INE e Bairro do Barruncho: núcleo nº20, 
DHSAS– S.E.P.; D.G.H.S. – S.I.S./GIS-Póvoa Sto. Adrião; D.C.R.H. – S.E.P.C., Odivelas, 2008) 

 

Fig.3 Pirâmide etária e estrutura etária (%) do Bairro por comparação com o concelho de Odivelas e AML  
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 Relativamente aos grupos étnicos presentes no Bairro, há uma predominância 

de população proveniente dos PALOP’s, mais concretamente de Cabo Verde (41%). 

Dado que existe população muito jovem de origem africana, pode-se depreender que 

as gerações mais recentes são descendentes dos primeiros imigrantes no Barruncho 

e que, tendo já nascido em Portugal, requereram a nacionalidade portuguesa. Além 

dos africanos, também existem moradores portugueses e portugueses ciganos. 

Embora no geral exista respeito entre os vários grupos étnicos do Bairro, também 

existem alguns registos de dificuldades de relacionamento entre esses mesmos 

grupos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os agregados familiares presentes no Bairro têm maior dimensão 

comparativamente ao registado no conjunto do concelho de Odivelas e AML.  A média 

por agregado é 4,7 pessoas, um claro contraste com a situação que pauta o resto do 

país. Quanto às tipologias familiares, as famílias do tipo tradicional conjugal nuclear 

com filhos são as mais comuns no Bairro (34%), seguindo-se as famílias extensas 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 
Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído” 

 

Fig.4 Origens étnicas/nacionais dos moradores do Bairro  
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(26%) e as monoparentais (22%), podendo este último número revelar “a existência de 

problemas de desestruturação familiar no seio desta comunidade” (TOMÁS, 2001: 48). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o 
Lugar Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 

 

Fig.5 Agregados familiares no Bairro e comparação com concelho de Odivelas e AML (%) 

Fig.6 Tipologias familiares mais comuns no Bairro (%) 
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 Quanto à instrução da população, verifica-se uma grande percentagem de 

residentes com nenhuma (17,7%) ou baixa qualificação académica, dado que apenas 

13,6% têm o 12º ano ou superior. Podemos relacionar esta situação com a baixa 

escolaridade das gerações mais idosas, e com o grande número de jovens em idade 

escolar presentes no Barruncho, dos quais parte significativa frequenta o 1º e 2º ciclos 

do ensino básico. O grau de escolaridade influencia inevitavelmente o tipo de 

atividades mais desempenhadas pelos moradores do Bairro, pois a grande maioria 

trabalha em atividades que exigem poucas qualificações escolares, como as limpezas 

e a construção civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 
Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 

 

Fig.8 Grupos profissionais mais comuns no Bairro (%) 
 

Fig.7 Grau de escolaridade dos residentes (%) 
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 Estas atividades menos qualificadas são indissociáveis dos baixos rendimentos 

que a maioria dos moradores aufere mensalmente. Cerca de 69% dos indivíduos 

aufere até 400€/mês, 7,4% são pensionistas e 2,8% dependem de subsídios da 

Segurança Social. Muitos compensam em parte os baixos rendimentos através do 

auto abastecimento nas hortas e quintais presentes no local. Geralmente as mulheres 

trabalham nas limpezas, tendo horários muito longos e rendimentos inferiores aos dos 

homens. Já a maioria dos homens trabalha no sector da construção civil e, por essa 

razão, tende a oscilar entre ciclos de emprego/desemprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Caracterização dos moradores entrevistados 

 

 Feita a caracterização geral da população do Bairro, é igualmente importante 

analisar o perfil dos moradores entrevistados. Para a realização da presente 

dissertação foram realizadas um total de 14 entrevistas semi-diretivas a residentes do 

Bairro, duas das quais mais extensas e as restantes de resposta rápida, onde os 

inquiridos, de diferentes idades e origens étnicas, foram questionados acerca de 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 
Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 

 

Fig.9 Rendimentos mensais e condições de trabalho dos moradores do Bairro (%) 
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alguns aspectos do seu bairro e das suas necessidades e expectativas face a um 

futuro equipamento (ver transcrições em anexo). 

 Relativamente ao perfil sociodemográfico dos entrevistados, 9 dos 14 

indivíduos são de origem africana, 8 de Cabo-Verde e 1 de São Tomé, 3 são 

portugueses, sendo que um tem pais cabo-verdianos e 2 são de etnia cigana. A média 

de idades dos entrevistados é 42 anos, tendo o mais novo 13 anos e o mais velho 69 

anos. Dos 14 indivíduos, 8 são do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Embora o 

tempo de permanência no Bairro varie muito de caso para caso, o tempo médio de 

residência é 21 anos. Por um lado existem pessoas que ali moram desde a sua 

construção, como 2 dos entrevistados portugueses, que habitam no Bairro há cerca de 

50 anos, sendo dos primeiros moradores que ali se instalaram (entrevistas rápidas 11 

e 12). Por outro lado, há casos de pessoas que se instalaram recentemente, como o 

entrevistado 3, cabo-verdiano, de 29 anos, que se mudou para o Bairro há apenas 4 

anos, ocupando ali uma casa com a morte do pai. Quanto ao nível de instrução dos 

entrevistados, as respostas refletem o perfil de baixo capital escolar que está bem 

disseminado entre os residentes no Bairro, pois de 5 indivíduos, 4 têm o 4ªano (1ºciclo 

EB) e um tem o 5ºano. As baixas qualificações aliadas à atual situação económica têm 

um particular impato na ocupação/profissão desempenhada atualmente pelos 

entrevistados, já que das 14 pessoas inquiridas metade estão desempregadas, na sua 

grande parte trabalhadores da construção civil, 3 trabalham nas limpezas e 1 é 

vendedora ambulante. Das restantes 3 pessoas, 2 estão reformadas, e outra é 

estudante do 3ºciclo. 

 

 

1.3. O Bairro visto por si mesmo e pelos outros 

 

 O modo como o Bairro é visto está inerente à posição ocupada pelo 

interveniente em questão, ou seja, se reside ou não no Bairro. Se, por um lado, os 

moradores do Bairro têm uma relação mais afectiva com o espaço onde vivem, pois 

nele inscrevem as suas relações familiares e o seu dia a dia, por outro, os não 

residentes tendem a adoptar uma postura mais distante, racional e despojada de 

emoções na análise do Bairro. 

 Num estudo já realizado acerca dos residentes (Tomás, 2001), cerca de 60% 

afirma gostar ou gostar muito do Bairro onde vive, sendo que os restantes 40% dizem 

gostar pouco ou mesmo não gostar. As razões mais apontadas pelos moradores como 
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justificação da sua boa relação com o Bairro estão ligadas ao hábito e acomodação ao 

local e ao estilo de vida, ao fato de o mesmo ser calmo, de haver uma boa relação de 

vizinhança, em muitos casos desde que o Bairro começou a ser habitado, e ao 

sentimento de à vontade, de familiaridade. Os moradores que afirmam não gostar do 

Bairro justificam esse fato com o sentimento de insegurança, provocado pela 

marginalidade (assaltos e violência) e “por haver muita gente desconhecida no Bairro”, 

com a sujidade e insalubridade (muitos bichos que entram nas habitações e o excesso 

de lixo espalhado pelas ruas), o barulho durante a noite, e a desunião entre os 

moradores, “resultante de conflitos entre famílias e etnias” (Tomás, 2001: 55). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As entrevistas realizadas no âmbito da presente dissertação comprovam estes 

mesmos dados relativos aos residentes do Bairro. Às questões colocadas “Como é 

que vê o seu Bairro?” e “Gosta de morar no Bairro? Porquê?”, os entrevistados 

responderam que é um Bairro calmo, onde gostam de morar, embora reconheçam que 

existem algumas dificuldades e problemas associados:  

 

“(...) é um Bairro sossegado, calmo, somos unidos uns aos outros, somos todos 

africanos, portugueses não vi lá, não ‘tem’ lá praticamente. (...) Sim, gosto de viver lá, 

independentemente da situação que há lá, porque também temos lá muitas 

Fonte: Trabalho realizado pela turma 5ºD, “Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar 
Entre Espaços, Ligar o Construir no Construído”, 2012 (Dados: Tomás, 2001) 

 

Fig.10 “Gosta do Bairro onde vive?” e razões apontadas pelos moradores  
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dificuldades mas ‘pronto’... temos que estar lá ‘né’? Não há outra maneira (...)” (Ana, 

45 anos, doméstica, há 18 anos no Bairro);  

 

“Gosto de lá morar. E é um Bairro que, de todo, não é dos piores, não é? As pessoas 

quase todas se conhecem e comunicam. (...) É verdade que precisa mesmo da 

criação de estruturas e de infraestruturas. Mas gosto das pessoas” (Manuel, 53 anos, 

cabo-verdiano, pedreiro e ladrilhador, há 15 anos no Bairro).  

 

A referência aos outros grupos presentes no Bairro tem subjacente o peso e a união 

que os residentes africanos revelam, mas também a dificuldade de relacionamento 

entre esta e os grupos não africanos. Nas restantes entrevistas acerca do Bairro e da 

relação entre moradores, os inquiridos cabo-verdianos nomearam sistematicamente, 

como aspectos positivos, o respeito entre vizinhos e o forte sentimento de vizinhança, 

embora reconheçam que há zonas do Bairro onde não vão por falta de afinidade com 

os moradores. Já os residentes pertencentes aos grupos minoritários, como os 

portugueses e os de etnia cigana, não fizeram qualquer referência ao forte sentimento 

de vizinhança, antes pelo contrário, declararam que não interagem com os outros 

moradores (“não conheço 98% das pessoas do Bairro”, entrevistado 11, português, 55 

anos, há 50 anos no Bairro). Quanto aos problemas e carências, quase todos 

referiram a falta de eletricidade e de pavimentação das ruas, a falta de saneamento 

básico e o lixo espalhado pelo Bairro.  

 Para além destas, foi colocada uma outra questão acerca da imagem que os 

moradores auto e hétero atribuem ao seu bairro. Os entrevistados minimizaram o 

isolamento do Bairro, mostrando a convicção de que este é bem visto pelos outros:  

 

“Pronto, Bairro, já pelo nome, normalmente há sempre uma resistência (...) mas nós 

que estamos dentro, conhecemos efetivamente o nosso dia a dia (...). Do nosso Bairro 

pouco falam, assim, em termos de maldizer não é? É um Bairro pacato, tem 

“cordialidade”, as pessoas conhecem-se” (Manuel, 53 anos, cabo-verdiano, pedreiro e 

ladrilhador, há 15 anos no Bairro);  

 

“nós recebemos as pessoas de braços abertos, assim, sem problemas, e acho que 

isso já é bom, porque há muitas pessoas que se calhar ficam com aquela coisa de 

entrar no Bairro, mas lá no nosso não, as pessoas entram sem problemas” (Ana, 45 

anos, doméstica, há 18 anos no Bairro). 
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 Para a análise da percepção dos não residentes face ao Bairro, foram 

realizadas 6 entrevistas. A variedade de respostas obtidas permite extrair o que se 

pode classificar de padrão, isto é, nos casos em que os sujeitos conhecem e têm uma 

relação com pessoas do Bairro, existe uma percepção positiva e favorável do mesmo, 

nos indivíduos que afirmam não conhecer o Bairro nem os seus moradores, existe a 

tendência para sobrevalorizar o seu isolamento e a ideia de espaço socialmente 

segregado. Se a relação com os moradores parece derrubar o estigma negativo e 

subvalorizar o isolamento do Bairro, já o desconhecimento suscita a desconfiança e o 

distanciamento. Exemplificando a primeira posição: 

 

 “a maior parte dos moradores conheço-os todos (...) e é ‘pessoal’ que me dou bem 

com eles. Porque nós também temos lá várias etnias, temos ‘pessoal’ de cor e 

também temos lá ciganos… portanto, como hei-de dizer... também me dou bem com 

eles. O único problema que existe ali é ‘pessoal’ que faz os furtos fora daqui e depois 

vai-se esconder lá (...), às vezes eles são culpabilizados de uma coisa que não têm 

culpa nenhuma, vamos lá. Às vezes são mal vistos, o Bairro é mal visto por causa 

disso, mas o ‘pessoal’ em si é ‘pessoal’ ordeiro e pacato” (António, 57 anos, 

Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião).  

 

Por outro lado, um dos entrevistados que não conhece os moradores do Bairro 

assevera que “acaba por ser um Bairro isolado até pelas suas próprias características 

físicas, é um Bairro de barracas onde as pessoas não têm condições de 

habitabilidade, não têm condições de vida social, e acabam por estar um pouco 

afastados da própria freguesia, não por uma questão institucional mas por uma 

questão mais social... é sempre olhado de lado (...). Não conheço ninguém do Bairro, 

já fui lá algumas vezes, fui em âmbito político (...), mas não é um Bairro que eu 

frequente” (João, 41 anos, urbanista e assessor de vereação). 

 Assim, no que respeita ao modo como o Bairro é percepcionado por si próprio 

e pelos outros, pode-se dizer que existe efetivamente um isolamento do Bairro da sua 

envolvente, embora este isolamento seja sentido de maneira diferente consoante se é 

residente ou não e, não sendo, se existe uma relação de proximidade com os seus 

moradores. Este isolamento é reforçado pelas condições espaciais do Bairro, que 

propiciam o surgimento de atividades marginais que contribuem para a sua imagem 

negativa. A este respeito, António, 57 anos, Presidente da Junta de Freguesia da 
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Póvoa de Santo Adrião, diz que “o único problema que existe ali é ‘pessoal’ que faz os 

furtos fora daqui e depois vai-se esconder lá”.  

 É no Bairro que se estruturam as principais redes de sociabilidade e de 

interação, principalmente, do grupo africano, o que reforça para o exterior esta 

imagem de território fechado. Para os moradores do Bairro, o modo de tentar 

ultrapassar a segregação que os afecta é através da realização de atividades extra-

Bairro e por via da tentativa de aproximação com os territórios e residentes da 

envolvente. É o exemplo do grupo coral da paróquia, onde participam pessoas do 

Bairro e não só: 

 

“antes as pessoas tinham preconceito e medo de entrar no Bairro. Foi a Irmã Cármen 

da paróquia que abriu as portas ao Bairro. Foi fundado um coro no Bairro, e agora até 

já vêm grupos de jovens ao Bairro fazer jogos com as crianças” (entrevistada 4, 69 

anos, cabo-verdiana, empregada de limpezas, há 28 anos no Bairro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 O Bairro visto por si mesmo e pelos outros, síntese das conclusões  
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2. PLANO URBANO – LIGAR O BAIRRO À CIDADE 

 

2.1. Descrição sintética do plano urbano 

 

 A estratégia proposta para a requalificação do Bairro partiu de uma primeira 

análise que permitiu fazer um diagnóstico das suas potencialidades e debilidades 

atuais. De fato, o que se encontra atualmente é um Bairro isolado da cidade, com falta 

de espaços qualificados e graves problemas de insalubridade. No entanto, a sua 

localização privilegiada junto a duas ribeiras e a diversos equipamentos e as relações 

de vizinhança que caracterizam aquela população foram apenas alguns aspectos que 

influenciaram a estratégia de intervenção.  

 O ponto essencial que marca a proposta é a opção pela preservação da 

estrutura espacial do Bairro e a qualificação dos seus espaços, em vez de entender o 

local como uma tábua rasa onde se reconstrua tudo do zero. Conforme já referido 

anteriormente, grande parte dos problemas existentes no Bairro têm origem direta ou 

indireta nas suas condicionantes físicas atuais. A insalubridade e a falta de 

organização e de qualificação dos espaços exteriores são propícios ao surgimento de 

atividades marginais, e conferem uma imagem negativa ao Bairro que acaba por 

afectar os seus moradores. No entanto, e apesar dos fenómenos de segregação e de 

marginalidade, persistem no Bairro elementos muito positivos, tais como a 

multiculturalidade dos seus moradores, e outros, que não sendo tão positivos, 

constituem uma oportunidade para melhorar. Assim, optar por uma estratégia que 

combine a requalificação do Bairro e a preservação dos seus aspectos positivos, é 

optar pela valorização da vertente humana do Bairro. Mantendo minimamente o 

suporte espacial daquela população, isto é, o Bairro enquanto lugar, mantém-se as 

identidades e as teias de relações que tanto o caracterizam e lhe dão vida.  

 O plano urbano está dividido em quatro áreas fundamentais: 

1) A primeira corresponde ao próprio Bairro, tratando-se de uma intervenção 

prioritária. As construções em condições precárias devem ser reconstruídas “in 

situ”, com o acompanhamento das pessoas que as vão habitar ao longo de 

todo o processo. Deste modo são criadas condições de habitabilidade sem 

quebrar as relações de vizinhança existentes. De igual modo, são 

requalificados os espaços exteriores, com a inserção de comércio nos espaços 

públicos e de espaços ajardinados nas zonas de fronteira. Para lidar com o 

declive acentuado da zona optou-se por estratificar o Bairro segundo vários 
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níveis, com vários núcleos de espaços públicos, ligados entre si por escadas 

ou à mesma cota, sempre que possível, para facilitar a transição entre 

espaços. Com a abertura do Bairro ao exterior e a qualificação dos seus 

espaços públicos fomenta-se o atravessamento e a vivência do Bairro por não 

residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Outra área do plano corresponde às zonas adjacentes ao Bairro com novas 

habitações, unifamiliares, dado que os hábitos e a cultura daquelas pessoas 

estão mais relacionados com a escala de proximidade, onde é privilegiada a 

relação direta com o exterior e a vizinhança próxima. Além disso, a opção por 

habitações unifamiliares também está relacionada com o sistema evolutivo que 

caracteriza o plano. Dado que existe um excedente de alojamentos em 

Portugal, e o último censo confirma que “Em 2011, o número de alojamentos 

em Portugal superou em 45% o número de famílias, +1,8 milhões de 

alojamentos do que famílias” (INE, 2011), a proposta é a criação de parcelas 

que possam destinar-se a hortas numa fase inicial e, mais tarde, a habitações 

unifamiliares, de acordo com as necessidades de alojamento. A dimensão das 

parcelas adequa-se aos dois usos.  

3) A área contígua a todas as anteriores é o parque urbano, que se estende 

desde a Rua Giestas até ao monte junto à Quinta do Barruncho, com uma 

extensão até à estação de metro proposta. O objectivo da criação desta grande 

zona verde é, em primeiro lugar, responder a uma carência de espaços verdes 

no município e, segundo, associar estes espaços à revitalização das ribeiras 

existentes, por forma a assumir este parque como um dos principais parques 

urbanos de Odivelas. Além de uma importante função ecológica, o parque 

também desempenha a função de elemento de ligação e de transição entre o 

Fig.12 Esquema de reabilitação do Bairro (antes e depois)  
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Bairro e a sua envolvente, atraindo pessoas de todos os pontos e conferindo, 

assim, um carácter de centralidade a esta zona.  

4) Por último, a área adjacente à escola básica Carlos Paredes é uma nova zona 

dedicada a várias valências, desde comércio e serviços, a uma nova creche e 

jardim de infância, e à nova estação de metro, mais abaixo. A existência desta 

nova estação de metro, já pensada para a zona, constitui um impulso ao 

desenvolvimento de novas atividades económicas na área, contribuindo para a 

criação de um polo de emprego local e para a diminuição da dependência das 

periferias face ao centro da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, o plano proposto vai além da reabilitação do Bairro, pois visa a criação 

de uma nova centralidade nesta zona de Odivelas, através da melhoria das 

acessibilidades, das novas habitações propostas, da grande área verde e do núcleo 

de serviços gerador de emprego. Trata-se, portanto, de assumir esta área como um 

dos pontos de referência de Odivelas, em termos económicos, ecológicos, e de bem-

estar social. 

 

 

 

 

 

Fig.13 Esquemas explicativos da proposta:  
a) Criação de uma nova centralidade, composta por novas áreas e pelo Bairro (ação prioritária);  

b) Novas circulações viárias e pedonais criadas no Bairro e envolvente. 

a)   b) 
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Fig.14 Plano urbano com identificação das principais áreas  

Fig.15 Perspectiva do plano urbano  
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2.2. Integração do equipamento no plano urbano 

 

 O equipamento comunitário, sobre o qual assenta a proposta projetual, 

constitui parte fundamental do plano de reabilitação do lugar do Barruncho. Ao estar 

integrado no parque urbano e junto ao Bairro, o equipamento situa-se num local 

estratégico, de fácil acesso, e em estreita proximidade com os vários grupos sociais 

que compõe a zona, de forma a alcançar o principal objectivo do equipamento de 

integrar o Bairro e as pessoas que lá vivem na cidade e na sociedade. Se a proposta 

urbana é um primeiro passo no cumprimento deste objectivo através da promoção de 

acessibilidades e de equipamentos públicos em falta, por via da estruturação das 

áreas em redor e dentro do Bairro, da criação de infraestruturas básicas; o 

equipamento é o segundo passo para a aceitação daquelas pessoas na sociedade, ao 

ser um instrumento de coesão social. O equipamento pode e deve funcionar como a 

“ponte” entre o Bairro e o exterior, mesmo durante o longo processo de implantação 

do plano de reabilitação da zona, que se pretende que seja participativo, promovendo 

o envolvimento dos agentes institucionais e residentes no bairro. Além disso, ao 

acolher diversos usos num mesmo espaço e com necessidade de recursos humanos 

para o seu funcionamento, o equipamento participa ainda no objectivo de criar 

emprego local, minimizando os efeitos nefastos da atual situação, marcada pelo 

desemprego e precariedade face ao trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Integração do equipamento no plano urbano  
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3. O EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO: LUGAR FUNCIONAL E AFECTIVO 

 
“(…) en el terreno desurbanizado, sin calles ni preexistencias, sin identidades, es más  

posible hacer una arquitetura autónoma, liberada de condiciones, caprichosa hasta  

el infinito, es decir, una arquitetura que no tiene la obligación  

de responder a la realidad de una ciudad exigente.  

Una arquitetura grandilocuente y más fácil de proyectar.” 

 

Jordi Borja, 2003, p.5 

 

   

 Projetar é mais do que criar um objecto arquitectónico. No caso particular do 

Bairro, locus de análise no contexto da presente dissertação, deparamo-nos com um 

contexto social e espacial singular. O que se procura não é uma resposta imediata 

onde se projete um lugar desligado do contexto em que se insere, mas antes uma 

abordagem interdisciplinar que contribua para uma solução mais completa e eficaz, e 

que responda não só às expectativas e necessidades da população deste Bairro mas 

também de toda a freguesia e município. O equipamento comunitário surge, portanto, 

como resposta direta tanto às carências apontadas pelos moradores como à 

estratégia definida pelo próprio município. 

 No fundo, entende-se o equipamento proposto não como um lugar cujo 

carácter seja exclusivamente funcional, mas antes reconhecer-lhe igualmente um “não 

menos importante carácter afectivo, de socialização” (MATIAS e NEVES, 2001: 102), 

que deve contemplar qualidades como a vivência, uso, interação e comunicação entre 

grupos sociais distintos. Mais do que uma soma de formas espaciais, o equipamento 

pode e deve ser pensado enquanto lugar que é “produzido e organizado pela 

sociedade, por um grupo social, sobre o qual cada sociedade, cada grupo, desenvolve 

e articula as suas relações” (MENEZES, 2000: 157). É nesta “relação dialéctica entre 

organização espacial e organização social” (MENEZES, 2000: 158) que pode ser 

enquadrado o presente estudo, no sentido em que se pretende que o mesmo seja 

uma tomada de consciência de um conjunto de temáticas e dimensões que vão 

constituir “uma aproximação com os critérios que são selecionados na construção de 

um lugar” (2000: 158). A vertente social e cultural do projeto que aqui se tenta explorar 

é, portanto, indissociável da sua vertente espacial, no sentido em que o “social” e o 

“cultural” vão ser fatores determinantes do “espacial” (os modelos culturais, 

necessidades, práticas e expectativas da população), ao mesmo tempo que ao se 
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intervir no “espacial” se irá estar a atuar no “social” (os efeitos de apropriação e ao 

nível da percepção do projeto construído). Pretende-se, pois, contrariar o que Jan 

Gehl (2006: 56) define como edifícios forçados e artificiosos, onde é dado maior 

ênfase à formulação artística do que à utilidade para os ocupantes1, propondo uma 

solução que adquira uma forte dimensão humana e que satisfaça e melhore a vida 

quotidiana dos que o virão a utilizar. É o cuidado e a atenção no processo de projeto 

que, segundo Gehl (2006: 56), marcam a diferença2. 

 

 

3.1. O papel do espaço na construção da identidade 

 
“Toute la question de l’identité (…) est celle de la relation du même et de l’autre.” 

“Peut-on imaginer qu’il existe des identités sans territoire ou une territorialité sans identité?” 

 

Pierre Pellegrino, 1983, p.83 e p.119 

 

 

 Para António Firmino da Costa (1992: 52 e 53), “a formação de identidades é 

(…) um processo relacional e cultural (…), relacional porque é resultado e componente 

do relacionamento entre as pessoas, e porque a definição de cada “nós” só se faz por 

relação de demarcação face a “outros”, (…) cultural, porque envolve imagens e 

categorizações do universo social, (…) formas de expressão e códigos 

comunicacionais, símbolos de identificação e práticas carregadas de simbolismo 

identitário, sejam estas práticas de interações quotidianas, rituais comunitários, 

mobilizações colectivas ou outras”. Este “confronto entre diferentes grupos sociais” 

que “está no cerne dos processos de formação das identidades socioculturais” 

(MATIAS e NEVES, 2001: 96) é particularmente notório no Bairro, pois a demarcação 

de um “nós” face aos “outros” está ali bastante presente, não só pelas óbvias 

diferenças culturais mas também pelo enquadramento espacial do próprio Bairro. Por 

outras palavras, observa-se no Bairro a existência de “uma unidade e identidade 

cultural próprias” (MATIAS e NEVES, 2001: 96) derivadas, em grande medida, da 

predominância de população proveniente dos PALOP. Estes “contingentes 

populacionais” estão muitas vezes associados com uma condição habitacional 

                                                
1 Tradução livre do original: “(...) gran número de edificios forzados y artificiosos, proyectados con un énfasis mayor en 
la formulación artística que en la utilidad para los ocupantes”.  
2 Tradução livre do original: “El cuidado y la atención en el proceso de proyecto marcan la diferencia”. 
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precária que se manifesta, no caso português, numa proliferação de bairros de 

habitação degradada” (FREITAS e MENEZES, 1994: 92). É o caso do Barruncho, 

“onde as populações migrantes se concentram e estruturam, muitas das vezes com 

base em redes de relações familiares ou mesmo de vizinhança importadas dos países 

de origem” e onde “a concentração grupal e étnica acaba por sustentar a sua própria 

presença e sobrevivência nos países de acolhimento”. Além disso, são “as redes de 

solidariedade intra-grupais” que, sendo “muito fortes”, possibilitam “o desenvolvimento 

das suas identidades socioculturais (FREITAS e MENEZES, 1994: 92). A proveniência 

destes moradores e os fortes laços que se estabelecem entre eles são, assim, dois 

aspectos fundamentais que suportam e definem as suas identidades. Na construção 

destas identidades participam igualmente as referências, as memórias e as “trajetórias 

efectuadas ao longo da vida (…), na medida em que estas condicionam a forma como 

os indivíduos vivem, experienciam e sentem o espaço social onde se inserem” 

(MATIAS e NEVES, 2001: 99). Independentemente das condições precárias que 

caracterizam atualmente, o Bairro, enquanto unidade espacial, também é uma 

importante componente pelo fato de nele se construir e reatualizar a identidade dos 

grupos (MATIAS e NEVES, 2001: 142). Aquele lugar, para a população que nele 

habita, adquire um carácter afectivo por se tratar de um “território de práticas 

quotidianas, palco de existência corrente, cenário de familiaridade, fonte de recursos 

tácticos, sede de estratégias sociais, referência de episódios vividos ou narrados, 

lugar de experiências partilhadas e de sentimentos de pertença” (COSTA, 1999: 48), 

isto é, “a maneira como a população local vê o Bairro é, antes de mais, como quadro 

de vida” (idem, 1999: 48). Pela dinâmica e multiplicidade de fatores que têm influência 

na construção da identidade dos sujeitos, pode-se então depreender que a identidade 

não é uma entidade estática e imutável. Pelo contrário, de natureza “eminentemente 

relacional e interativa” (FORTUNA, 1999: 24), a identidade “remete-nos para uma 

estrutura pessoal, afectiva e cognitiva que é progressiva e continuamente 

(re)construída pelos sujeitos” (1999: 24). Ainda a este respeito, Filomena Silvano 

refere que “a identidade (tanto individual como colectiva) não é um dado, mas antes 

uma realidade contextual e em constante transformação” (1997: 2). A questão da 

identidade enquanto “realidade contextual” remete-nos, assim, para um conjunto de 

variáveis que enquadram e dão sentido às identidades individuais e colectivas, tais 

como o tempo ou a sociedade, e nas quais se pode inserir uma outra que constitui, 

simultaneamente, a matéria-prima da arquitetura: o espaço. 
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 Segundo a definição apresentada por Marluci Menezes, o espaço “aqui 

entendido como o mundo habitado, é um espaço de produção, reprodução e 

desenvolvimento das sociedades, apresentando-se como um espaço em contínua 

transformação, quer do ponto de vista dos processos socioculturais, quer da reflexão 

que sobre ele se faz” (2000: 163). O espaço é um dos três elementos que, segundo 

Pellegrino, constituem a “natureza” ou a estrutura da identidade: identidade, espaço e 

temporalidade3 (1983: 217). Embora não seja o elemento único participante na 

formação das identidades, o espaço desempenha um papel fundamental na sua 

construção. Mais do que um mero lugar geográfico, o espaço afecta a nossa 

apreensão da realidade, é fator gerador de processos identitários. É nele que os 

indivíduos se apoiam para constituírem as suas identidades4 (PELLEGRINO, 1983: 

98). Ele surge como estrutura simultaneamente estruturada e estruturante que molda 

a nossa relação com as coisas5 (PELLEGRINO, 1986: 7). A formação da identidade 

cultural de um grupo, por exemplo, é sempre feita através de representações que o 

ator social constrói em torno da sua existência no espaço6 (PELLEGRINO, 1986: 7). O 

espaço, como produção de uma sociedade, é parte integrante da sua identidade, e a 

sua produção e reprodução é um dos principais objectivos de qualquer sociedade7 

(PELLEGRINO, 1986: 10). 

 Quando falamos de identidade, podemos referir-nos à identidade colectiva, de 

um grupo, ou individual. Do ponto de vista do sociólogo, e também deste estudo de 

certa forma, esta identidade é preferencialmente analisada numa perspectiva 

colectiva, quer seja de uma sociedade, de um grupo, ou de um conjunto de indivíduos 

e não de um simples agregado social8 (PELLEGRINO, 1983: 218). Em qualquer um 

dos casos, individual ou colectiva, espacialidade e identidade são inseparáveis, pois 

tal como afirma Pellegrino a respeito da identidade, ela realiza-se sempre num 

espaço: habitar é característica fundamental do ser9 (1983: 69). 

 Por ser o palco das práticas sociais, o espaço é elemento participante na 

construção das identidades, ele “não existe enquanto entidade neutra” (MATIAS e 

NEVES, 2001: 104) ou, como refere Pellegrino, o espaço não é um fundo neutro e 

                                                
3 Tradução livre do original: “La nature ou structure de l’identité: identité, espace et temporalité”. 
4 Tradução livre do original: “Le sujet individuel constitue son identité en s’appuyant sur la spacialité”. 
5 Tradução livre do original: “(...) l’espace comme structure structurée et structurante, forme de nos relations aux choses 
(...)”. 
6 Tradução livre do original: “(...) la formation de l’identité culturelle à travers les représentations que des colllectivités se 
font de leur existence dans un territoire”.  
7 Tradução livre do original: “L'espace en tant que production d'une société est ainsi forme intégrante de ses identités et 
sa reproduction est l'un des objectifs principaux de toute société”.  
8 Tradução livre do original: “Cet être est dans le cas du regard d’un sociologue, un groupe, un ensemble d’individus qui 
possède une cohésion et n’est pas un simple agrégat”.  
9 Tradução livre do original: “elle se réalise toujours dans un espace: habiter est le trait fondamental de l’être”.  



                                  Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 27 

indeterminado, estruturado apenas por parâmetros geométricos10 (1983: 101). Espaço 

e identidade são duas “realidades dinâmicas sujeitas a modalidades de transformação 

precisas e, dada a relação espaço/identidade, as formas de transformação do espaço 

conduzem à observação das formas de transformação da identidade” (SILVANO, 

1997: 144). Ou, por outras palavras, quando se quer atuar na identidade de um grupo, 

altera-se a sua espacialidade, ou melhor ainda, o seu sistema de espaços11 

(PELLEGRINO, 1983: 174). No entanto, esta transformação do espaço não pode ser 

isolada de um conjunto de outras variáveis, como os modelos culturais, dado que a 

uma transformação espacial não corresponde necessariamente um modo de 

apropriação desse espaço. Consoante o modelo cultural em questão, uma dada 

estrutura espacial poderá ter diferentes efeitos, isto é, poderá ser valorizada por um 

grupo e desvalorizada por outro12 (REMY e VOYÉ, 1974: 42). Não existe uma 

correspondência unívoca entre uma atuação no espaço e o seu efeito nas relações 

sociais que nele se inscrevem. Há que ter em conta que os efeitos de uma mesma 

estrutura espacial podem ser diferentes, se não opostos, de acordo com os padrões 

culturais e a posição ocupada na estrutura social13 (REMY e VOYÉ, 1974: 36).  

 Daqui se pode concluir, portanto, que o equipamento comunitário vai ter que 

responder a um conjunto alargado e diverso de utilizadores, cujo modo de encarar e 

de utilizar o espaço não vai ser de todo uniforme. Apesar do modo de apropriação do 

espaço não ser, em qualquer projeto, um dado adquirido, a configuração do 

equipamento e a sua multifuncionalidade são uma tentativa de lidar com esta 

multiplicidade de intervenientes com padrões culturais e posições sociais distintas. A 

variedade de espaços e de usos num mesmo local tenta responder às expectativas de 

um público que se pretende o mais heterogéneo possível, caso contrário estar-se-ia a 

agravar ainda mais a segregação existente. 

 As implicações do equipamento comunitário são igualmente existentes ao nível 

dos processos de (re)construção das identidades sócio-espaciais, pois na dualidade 

espaço/identidade, não se consegue atuar num sem atuar no outro. O equipamento 

enquanto espaço de confronto de grupos sociais muito diversos, torna-se palco de 

negociação de identidades culturais distintas, e onde a transformação do espaço e a 

                                                
10 Tradução livre do original: “L’espace n’est pas un fond neutre et indéterminé, structuré par des paramètres 
géométriques”.  
11 Tradução livre do original: “(...) quand on veut changer l’identité d’un groupe, on modifie sa spacialité ou mieux 
encore le système de ses espaces”. 
12 Tradução livre do original: “Selon le modèle culturel, une structure spatiale donnée aura des effets differents; de plus, 
une même structure spatiale peut être valorisée par un groupe et dévalorisée par un autre, selon le modèle culturel 
auquel il se réfère”. 
13 Tradução livre do original: “(...) les effets d'une même structure spatiale peuvent être différents sinon opposés, selon 
les modèles culturels et selon la position dans la structure sociale”. 
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apropriação social do mesmo vão ser ambas componentes da transformação dos 

próprios grupos sociais e do seu poder integrador14 (PELLEGRINO, 1986: 8). Pelas 

suas características de uso e de implantação, a intervenção proposta está diretamente 

ligada com a “transformação dos limites territoriais identitários e (…) a processos 

complexos de negociação social” (SILVANO, 1997: 145).  

 Falar de espaço e de identidade também implica outros fatores de ordem 

cultural como os valores e símbolos daqueles grupos. Para Pellegrino, o espaço é 

uma entidade inegavelmente carregada de valores e de significado e, portanto, ele 

refere-se não só à organização de lugares como também aos símbolos e aos valores15 

(1983: 225). Assim, pode-se concluir que mais importante que o seu carácter 

funcional, é o carácter simbólico de que se reveste o equipamento, carácter esse que 

o estabelece como um novo elemento de identificação e resignificação dos moradores 

e como elemento potencialmente modelador das identidades e práticas já existentes.  

 Independentemente da sua configuração, o equipamento, enquanto espaço 

público, pode ser entendido como “suporte mediador das práticas e das 

representações sociais, um lugar privilegiado onde se desenvolvem e manifestam 

ambiguidades, contradições e heterogeneidades sociais, no fundo onde se 

estabelecem relações entre os atores sociais” (CASTRO e DUARTE, 2001: 78). A 

gestão dessas heterogeneidades adquire uma importância acrescida neste contexto, 

dado que a coexistência de diversos grupos sociais, de indivíduos com modelos 

culturais e modos de vida distintos é um dos principais desafios no desenho deste 

espaço. No Bairro, as fracturas visíveis no espaço agem como um processo dialéctico 

tanto revelador como criador16 (PELLEGRINO, 1983: 172), e que servem de mote para 

este trabalho. Além disso, “só faz sentido falar de espaço, enquanto espaço vivido (…) 

daí a importância das relações de uso do espaço e da familiaridade que com este se 

desenvolve” (MATIAS e NEVES, 2001: 104). No projeto de arquitetura em questão 

trata-se essencialmente disso mesmo: espaço vivido. 

 

 

 

 

 
                                                
14 Tradução livre do original: “La transformation de l'espace et l'appropriation sociale de l'espace sont des composantes 
de la transformation des groupes sociaux et de leur pouvoir integrateur”.  
15 Tradução livre do original: “L’espace est inégalement chargé de valeurs et de sens. L’espace est organisation non 
seulement de lieux mais de symboles et de valeurs. (...) C’est pour cela qu’une identité se fait dans l’espace”.  
16 Tradução livre do original: “(...) les fractures que subit un espace et les crises d’identité agissent comme un processus 
dialectique à la fois révélateur et créateur”. 
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3.2. A importância da memória 

 
 “We may live without her, and worship without her, but we cannot remember without her.” 

 

John Ruskin, 1989, p. 178 

 

 

 À semelhança do que foi desenvolvido no capítulo anterior, o que se propõe 

agora é uma reflexão acerca da relação da memória com a arquitetura, e do papel das 

tradições e da ritualidade na preservação dessa memória. Mas então o que é a 

memória? Quais os mecanismos que lhe estão associados? 

Na relação que o Homem estabelece com o mundo, a memória revela-se como 

sendo a marca que fica dessa relação, constituindo um património de experiências 

vividas. A memória apoia-se no “passado vivido” e é imprescindível na formação da 

identidade dos indivíduos e da sociedade. Todo o processo de construção da memória 

passa por um referencial que é o sujeito. Keith H. Basso, na sua obra Wisdom Sits in 

Places, refere acerca da relação memória-identidade que somos, em certo sentido, os 

lugares que imaginamos (1996: 6,7). A memória está intrinsecamente ligada à 

identidade de cada um, é característica exclusiva do Homem. A memória é o que 

fomos (passado), serve de base para o que somos (presente) e servir-nos-à para o 

que seremos no futuro (esperança). 

Para uma mais completa definição da memória, pode ainda recorrer-se à 

distinção com outra disciplina que incide igualmente no passado: a História. História e 

memória são dois conceitos divergentes, mas que se completam. Enquanto que 

história é a narrativa do passado de uma forma uniforme, um produto de análise e 

reflexão, a memória, pelo contrário, surge como subjetiva e intrinsecamente ligada ao 

Homem. Sobre isto, Halbwachs diz que “a história começa somente quando acaba a 

tradição, momento em que se apaga ou decompõe a memória social. Enquanto uma 

lembrança subsiste, é inútil fixá-la por escrito” (1992: 85). A história do Bairro ou da 

freguesia da Póvoa de Santo Adrião, por exemplo, dá-nos apenas uma descrição dos 

conteúdos do seu passado. A memória é mais do que isso, ela tem a capacidade de 

fazer re-acontecer esses conteúdos, pois recordar o sítio é “reviver” as experiências 

passadas que lá tivemos. Para a preservar, dispomos de certos instrumentos tais 

como livros, documentação, objetos, fotografias, a linguagem ou seja, testemunhos 

deixados por outros para que nós, enquanto sujeitos exteriores à vivência do sítio, 

possamos conhecer o seu passado. Além destes instrumentos preservadores de 
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memória, existe um que é dos mais relevantes e que constitui simultaneamente a área 

de saber da presente dissertação: a arquitetura.  

A arquitetura é um dos meios mais eficazes de vincular a memória e o que 

melhor sobrevive ao esquecimento dos homens, não só porque é a mais “pública” das 

artes (participa no nosso quotidiano), mas também porque é a mais durável. A 

responsabilidade da arquitetura é, portanto, ser o sustento da memória. Sem a 

arquitetura e um conjunto de outros suportes essenciais, a memória deixa de ter 

suporte e enfraquece, porque só vive em nós. É o exemplo de uma casa que ruiu e 

que deixa de existir fisicamente, permanecendo apenas nas nossas memórias. 

Enquanto existia, a memória dela estava fixada em nós pois o suporte mantinha-a 

“viva”; ao desmoronar-se, a memória tende a desaparecer, e com ela todas as 

imagens e emoções a ela associadas. 

Segundo Halbwachs (1992), o espaço estável é o suporte ideal para as nossas 

memórias, tanto colectivas como individuais. Já para Kent C. Bloomer, a criação de 

lugares memoráveis dá-se com a “colisão” de um objecto arquitectónico com outro, 

sem que se percam as suas identidades individuais (1977: 106). Há um choque de 

elementos em que as identidades não são destruídas, pelo contrário, ficam realçadas 

contribuindo para a criação da memória desse lugar. No caso do equipamento 

proposto, esse choque de heterogeneidades, sem que se perca a diversidade social, 

étnica e cultural presente no Bairro, vai reforçar essa criação da memória do novo 

lugar. A arquitetura, neste contexto, torna-se não só num potencial instrumento de 

coesão social, que ajuda a construir o sentido de comunidade17 (BOYER, 1994: 309), 

como também num espaço suporte de memórias/lugar memorável de todos aqueles 

que o vão testemunhar. Por outras palavras, se a memória é indispensável à 

identidade e à esperança a nível individual, o equipamento, como um expectável novo 

elemento marcante e memorável do local, também vai tornar-se fundamental na 

reconstituição das identidades face ao sítio. Espera-se que o equipamento se torne 

num elemento que reforce as identidades pré-existentes e as relações sociais que 

marcam o presente deste lugar, configurando-se como um marco indispensável no 

quotidiano daquelas pessoas. 

Esta relação entre memória e futuro, que à primeira vista pode parecer algo 

paradoxal, ou, como lhe chama Marluci Menezes, esta “capacidade prospectiva da 

memória (intimamente relacionada com um ato de reflexão sobre o futuro e com as 

                                                
17 Tradução livre do original: “Clearly architecture and city monuments can become artifacts and traces that connect the 
past with the present in imaginative and inventive ways, and help to build a sense of community, culture and nation”. 
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aspirações)” (2000: 169) alude à noção de projeto, noção esta que não se reduz 

simplesmente ao projeto de arquitetura, mas entendida antes “como uma estratégia de 

invenção/criação de uma alternativa individual, social, espacial e/ou temporal” (2000: 

169). Assim, “memória e projeto articulam-se, correlacionam-se e/ou justapõe-se, 

dando significado à identidade dos indivíduos” (2000: 169).  

Até agora tratou-se da memória sem fazer a distinção entre memória individual 

e memória colectiva. Uma implica a outra, mas o que é que as distingue? 

A memória individual é a memória de cada um, a memória colectiva é 

construída socialmente e está associada a grupos/instituições na sociedade. São os 

indivíduos que têm memória e que, estando inseridos no contexto específico de um 

grupo, formam a memória colectiva. Tal como refere Halbwachs, enquanto que a 

memória colectiva dura e tem a sua força com base num conjunto coerente de 

pessoas, são os indivíduos como membros do grupo que lembram e recordam18 

(1992: 22). Ou, como diz António Firmino da Costa, “há um sujeito colectivo que é 

produtor tanto de memórias partilhadas como de formas de identidade cultural”, sendo 

que esse colectivo “é, simultaneamente, sujeito e objecto dessas memórias sociais e 

dessas representações identitárias” (1999: 29). A memória individual não está isolada, 

é o apoio do grupo que a torna coesa e estruturada. Esta memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória colectiva, olhar este que deve ser sempre analisado 

tendo em conta o lugar ocupado pelo sujeito no interior do grupo (COSTA, 1992: 55). 

Um aspecto muito importante da memória colectiva “enquanto configuração cultural e 

processo social” (COSTA, 1999: 28), é que esta requer o suporte de um grupo num 

tempo e num espaço, já que “é através da pertença a um grupo social (...) que os 

indivíduos são capazes de adquirir, localizar e evocar as suas memórias” 

(CONNERTON, 1999: 41). 

Na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, mais concretamente no Bairro e 

envolvente, deparamo-nos com grupos sociais distintos entre os seus residentes: o do 

Bairro, de origem maioritariamente africana (cerca de 80%), e o da envolvente onde, 

ainda que diversa, prevalecem pessoas de origem portuguesa. Existe uma 

multiplicidade de fatores que os distingue, desde a cultura, a etnicidade, a 

proveniência geográfica e o tempo de permanência no local, entre outros. A 

diversidade sociocultural, por si só, já é um elemento muito importante na distinção de 

memórias, pois memória e cultura são indissociáveis, e a cultura são os “óculos” 

através dos quais vemos a realidade e recordamos. Se o Bairro tem a sua própria 
                                                
18 Tradução livre do original: “While the collective memory endures and draws strength from its base in a coherent body 
of people it is individuals as group members who remember”.  
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cultura ou melhor, várias culturas, isso significa que vai ter uma ou várias memórias 

colectivas, com características singulares e plurais. O fato da população partilhar 

memórias de um outro território, o da sua terra de origem, leva à partilha de 

experiências e à maior proximidade dos seus membros.  

Se, como refere Paul Connerton, “a nossa experiência do presente depende 

em grande medida do nosso conhecimento do passado” (1999: 2), basta ter em conta 

a proveniência de grande parte das pessoas do Bairro para entender as 

especificidades dos seus hábitos. A grande maioria nasceu em Cabo Verde ou noutros 

países pertencentes aos PALOP, e, portanto, as suas referências socioculturais e 

espaciais remetem-nos para essa realidade completamente distinta, mas que continua 

bastante presente:  

 

“nasci em Cabo Verde e vim (...) com 27 anos, já fiz 45, já tou aqui...Março, 

hoje é quê? 5? Fez 18 anos... A cachupa, as outras coisas? Sei lá, é a nossa comida 

‘né’? Que é a nossa tradição, que aqui também fazemos ‘né’? (...) Vejo a RTP África 

(...), mais para lembrar o tempo, o meu tempo, aquele que já passou não é? Aquilo 

que eu fazia quando tinha 18, 19 anos. (...) O meu pai, por exemplo, tem lá uma 

hortinha que é o campo dele, lembra Cabo Verde não é?”19 (Ana, 45 anos, doméstica, 

há 18 anos no Bairro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 A propósito deste excerto de entrevista a um residente do Bairro, veja-se o que diz Paul Connerton (1999: 7): “Todos 
os inícios contêm um elemento de recordação, e isto acontece principalmente quando um grupo social faz um esforço 
concertado para começar de um ponto de partida inteiramente novo. (...) O início não tem absolutamente nada a que 
agarrar-se, é como se saísse do nada. (...) Na verdade, os protagonistas registam muitas vezes o sentimento que têm 
deste fato, inaugurando um novo calendário”.  

Fig.17 As hortas são uma constante no Bairro  
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No Bairro, esses “elementos de referência sócio-espacial retidos na memória” 

(MENEZES, 2000: 168) dos que lá habitam são, entre outros, os relativos “à origem e 

características da população, aos personagens representativos do Bairro, ao convívio 

social/tradições, às personalidades que deram destaque ao Bairro e às 

festas/comemorações” (2000: 168), e são estes elementos que “possibilitam a sua 

continuidade/reprodução cultural” (2000: 168). A opção pela preservação, e até a 

valorização, de alguns desses elementos de referência, ditou a estratégia de 

intervenção, ao se optar, por exemplo, por manter o Bairro e as suas redes de 

sociabilidades intactas, a par da criação do novo equipamento que procure operar 

uma maior convivência e coesão social na zona. Ignorar as referências sócio-

espaciais não só daquela mas também da restante população mais próxima, seria 

retirar toda a expressividade e diferença que caracterizam as suas identidades 

enquanto grupo. A forma de preservar a identidade colectiva e, de igual modo, de 

conservar e preservar o passado ligado às suas origens concretiza-se em 

“performances rituais, (...) como exemplo as cerimónias comemorativas e as práticas 

corporais” (MENEZES, 2000: 169). Tomando como exemplo o caso da Madragoa, 

analisado por Marluci Menezes, também no Bairro se observa que “a relação entre 

memória e ritual é uma referência fundamental para o entendimento da consolidação, 

formação e respectiva afirmação da identidade colectiva” (2000: 169), sendo, também 

ali, “a peculiaridade da tradição local representada sobretudo através da importância 

que os rituais comemorativos assumem (…) na expressão de uma identidade local” 

(2000: 169). Naquele grupo, como em qualquer outro, “os acontecimentos do passado 

são vividos de forma ritual através de encenações” (MATIAS e NEVES, 2001: 142), e 

é esse permanente reviver das tradições e hábitos20 do passado que define e 

consolida a sua identidade colectiva. A reprodução dessas tradições desempenha um 

papel igualmente importante quando se trata da transmissão dessa identidade e de 

memórias aos descendentes destes imigrantes que, embora não tenham nascido em 

Cabo Verde ou em outros países dos PALOP, apresentam a identidade do grupo e 

assimilaram os seus hábitos característicos. Nesse processo de transmissão, as 

“tradições jogam (…) um papel essencial na continuidade que a identidade pressupõe 

(…), tradições aqui concebidas não como realidades estáticas, antes como realidades 

em movimento, formando-se, transmitindo-se, reinventando-se” (MATIAS e NEVES, 

2001: 143).  

                                                
20 Veja-se a definição de Paul Connerton (1999: 109) para hábito: “O hábito é um conhecimento e uma memória 
existente nas mãos e no corpo”.  
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Se a arquitetura é o palco da memória, o projeto de arquitetura que se propõe 

tornar-se-á não só num novo palco, como também num suporte das memórias de 

todos aqueles que o irão experienciar. Ao acolher e partilhar as tradições daquele e de 

outros grupos, este espaço surge como um elemento fundamental de “ancoragem 

simbólica e relacional desta triangulação entre as identidades culturais, as memórias 

colectivas e os grupos sociais que as elaboram e transmitem” (COSTA, 1999: p.47). O 

equipamento proposto assumir-se-á como uma marca no presente das pessoas, irá 

ser parte do seu passado e será decisivo na construção da sua esperança futura. Mais 

importante que tudo, vai ser parte integrante do que elas são. 

 

 

3.3. Coexistência sócio-espacial no espaço público - estratégia de integração do 

Bairro na cidade 

 
“Hacer ciudad es, antes que nada, reconocer el derecho a la ciudad para todos.” 

 

Jordi Borja, 2003, p.34 

 

 

 Como já vimos, o Bairro apresenta alguns problemas de coesão social que são 

reforçados, em parte, pela degradação física que ali existe a vários níveis: degradação 

das vias de acesso, dos espaços exteriores, das habitações. Lidar com essa 

degradação espacial, como é feito com a proposta urbana, não significa a resolução 

da falta de coesão e do isolamento que o afectam, daí a necessidade de adoptar uma 

estratégia adicional de integração do Bairro na cidade. Esta integração, aqui entendida 

não apenas em termos da sua continuidade com a malha urbana envolvente, passa 

inegavelmente pela aposta na integração social plena dos seus moradores.  

 Atualmente encontramos um Bairro que é simultaneamente aberto e fechado 

ao exterior. Aberto, do ponto de vista dos seus moradores, que recebem “as pessoas 

de braços abertos” (Ana, 45 anos, cabo-verdiana, doméstica), fechado, se tivermos 

em conta a imagem de “ilha” que não facilita a entrada de pessoas externas ao Bairro. 

Esta ambiguidade entre acolhimento e desconfiança resulta da falta de abertura do 

Bairro ao exterior, derivada das poucas acessibilidades e das condições precárias. No 

entanto, a reabilitação do Bairro não conduz obrigatoriamente à melhoria das relações 

sociais entre os grupos que o compõe e entre o Bairro e o exterior.  
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 Alguns dos estudos “que se têm centrado sobre a coexistência de grupos 

sociais muito diversificados num mesmo espaço, constatam a dificuldade de gestão 

das relações sociais entre grupos”, tendo isto relação com “o fato da proximidade 

física não corresponder a uma proximidade social e de, na ausência de um grupo 

dominante, se assistir ao confronto de práticas e valores diversificados consoante os 

grupos que procuram impor-se” (DUARTE, 2001: 80). Esta “dificuldade de gestão das 

relações sociais” é particularmente notória no Bairro, sendo referido pelos residentes 

entrevistados, por exemplo, que há zonas do Bairro onde não vão por falta de 

afinidade com outros moradores (Entrevistado 1, 59 anos, cabo-verdiana, reformada), 

ou mesmo que não interagem com eles havendo, contudo, uma relação de respeito 

mútuo (Entrevistado 9, 28 anos, cigana, vendedora ambulante). Estes conflitos 

“silenciosos” estão associados a “incompreensões alimentadas por concepções e 

práticas diferenciais do espaço público e do espaço privado, por comportamentos 

julgados naturais por uns e reprovados por outros” (DUARTE, 2001: 80). No 

Barruncho, a proximidade física entre os ali residentes, não corresponde, muitas 

vezes, a uma proximidade social. Se tivermos em conta a relação entre os moradores 

do Bairro e os da sua envolvente, isto é, a “coabitação sócio-espacial entre bairros 

degradados (…) e outras áreas residenciais consolidadas, observa-se uma 

convivência relativamente pacífica, onde os conflitos sociais são amenizados pelo 

tempo de fixação no local e pelo reconhecimento comum, por parte das populações, 

das distintas posições sócio-espaciais” (FREITAS e MENEZES, 1994: 96). Neste 

contexto, o equipamento surge como um espaço de encontro e de convivência entre 

todos, sendo parte fundamental de um plano mais abrangente de reabilitação do 

Bairro. Por outras palavras, paralelamente “à intervenção urbanística há uma 

intervenção nos tecidos sociais” (FREITAS e MENEZES, 1994: 98). 

 Intervir no Bairro é, numa outra escala, intervir ao nível da cidade. O Bairro é, 

aliás, um exemplo de como a concepção de cidade se tem alterado com a crescente 

mobilidade de pessoas e a cada vez maior diversidade que a caracteriza. Com estas 

“novas configurações populacionais, as cidades expressar-se-ão não mais por uma 

unicidade histórica e cultural, mas sim através da multiplicidade cultural, tornando-se 

palco de coabitações múltiplas de diferentes grupos sociais e étnicos e referencial de 

excelência para a reestruturação de processos identitários” (FREITAS e MENEZES, 

1994: 91). A cidade, mais do que um maior ou menor aglomerado de pessoas, passa 

a ser também uma concentração de diversidade, de heterogeneidade, e de relações 
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entre indivíduos e colectivos diferentes21 (BORJA, 2003: 19). A negação da cidade 

consiste, pelo contrário, no isolamento, na exclusão da vida colectiva e na 

segregação22 (2003: 67). Se considerarmos estas teses na análise da situação do 

Barruncho, podemos concluir que o que ali encontramos é uma “negação da cidade”, 

e que o que se pretende com a intervenção proposta é dar a condição e qualidade de 

cidade àquele lugar.  

 Na integração do Bairro na cidade, são os equipamentos culturais que, para 

Jordi Borja, constituem o domínio ou a componente física da expressão coletiva e da 

diversidade social e cultural23 (2003: 8) características da cidade. Um equipamento 

deste cariz no Bairro tornar-se-ia no espaço de expressão colectiva não só de um 

grupo, mas de todos os outros que o irão utilizar. O que se pretende não é a criação 

de um equipamento exclusivamente “para os cabo-verdianos”, ou “para os ciganos”, 

mas antes um território de coexistência e de diversidade sociocultural, onde todos 

possam participar. O modo de garantir a utilização do espaço público por parte de 

todos é nomeadamente através da diversidade: diversidade de funções e de 

utilizadores24 (BORJA, 2003: 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A necessidade dessa multifuncionalidade foi particularmente decisiva na 

definição do programa do equipamento proposto, já que essa diversidade de oferta é o 

que determina a atração, ou não, de um conjunto alargado e diverso de utilizadores e 

a concretização, ou não, de um espaço de coexistência sócio-espacial como 

pretendido. Assim, ao apresentar um leque alargado de espaços e atividades, como o 
                                                
21 Tradução livre do original: “(…) es decir una concentración más o menos grande de personas, sino que también 
diversidad, heterogeneidad, relación entre individuos y colectivos diferentes”.  
22 Tradução livre do original: “La negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, 
la segregación”.  
23 Tradução livre do original: “equipamientos culturales (…) son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la 
diversidad social y cultural”.  
24 Tradução livre do original: “El hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público por parte de todos es la 
diversidad; diversidad de funciones y de usuario”.  

Fig.18 Diversidade sociocultural pretendida no equipamento  
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espaço educativo, o espaço para a associação de moradores do Bairro, o auditório, o 

espaço de leitura, a cantina social e os espaços comerciais da cafetaria e da loja 

comunitária, a par com o parque urbano onde se insere, é expectável que o 

equipamento seja ocupado por um conjunto heterogéneo de utilizadores devendo, por 

isso, ser garantida a igualdade em termos de apropriação pelos diferentes grupos 

sociais e culturais, de género e idade25 (BORJA, 2003: 8). A procura desta diversidade 

e do intercâmbio entre grupos, é a procura do que Jordi Borja chama de “ciudad 

ciudad”, que é aquela que otimiza as oportunidades de contato, a que aposta na 

diferenciação e na mistura funcional e social, e a que multiplica os espaços de 

encontro26 (2003: 16). Esta criação e utilização do equipamento aponta para o que 

Jordi Borja chama de direito ao espaço público, ou o direito do cidadão que vive e quer 

viver na cidade27 (2003: 8). Ou, como diz Lefebvre, é o “direito à cidade” que “só pode 

ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” (2009: 118). Aos 

moradores do Barruncho, como habitantes que são da cidade, devem ser então 

reconhecidos estes direitos até agora inexistentes. O equipamento vai ser o espaço da 

igualdade de apropriação e do exercício de cidadania, onde os moradores do Bairro 

vão poder legitimar a sua condição de cidadãos, com iguais direitos e deveres.  

 Ainda relativamente aos espaços públicos, eles podem ser uma resposta eficaz 

a três tipos de desafios: urbanístico, sociocultural e político (BORJA, 2003: 65). Se 

tivermos em conta o equipamento proposto, poder-se-á dizer que ele responde 

diretamente aos dois primeiros. Desafio urbanístico, porque além de espaço de 

coexistência, o equipamento é igualmente um instrumento de articulação dos tecidos 

urbanos distintos do Bairro e envolvente ou, como refere o autor, o espaço público é 

tanto um elemento articulador do tecido urbano regional e metropolitano como 

elemento de coesão, tanto física como simbolicamente, das áreas densas28 (2003: 15). 

Desafio sociocultural, pois o equipamento é mais do que um elemento articulador de 

tecidos urbanos, ele é igualmente articulador de grupos social e culturalmente 

diferentes. Este pretende ser um elemento de coesão física e simbólica, tal como é 

apontado pelo autor.  Assim, o espaço público tem de cumprir uma função integradora 

complexa, combinando uma função universalizante com uma função comunitária ou 

de grupo, e portanto a socialização é um processo dialético que exige tanto as 
                                                
25 Tradução livre do original: “El espacio público (…) debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte 
de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad”.  
26 Tradução livre do original: “aquella que optimiza las oportunidades de contato, la que apuesta por la diferenciación y 
la mixtura funcional y social, la que multiplica los espacios de encuentro”.  
27 Tradução livre do original: “El derecho al espacio público es en última instancia el derecho a ejercer como ciudadano 
que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades”.  
28 Tradução livre do original: “el espacio público es a la vez un elemento articulador del tejido urbano regional o 
metropolitano y elemento de cohesión, tanto física como simbólicamente, de las áreas densas”.  
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relações entre todos e em todas as direções como a integração em grupos de 

referência de idade, cultura, classe29 (BORJA, 2003: 66). 

 Enquanto espaço de coexistência sócio-espacial, o equipamento proposto 

concretiza algumas qualidades essenciais também enunciadas por Jordi Borja: o 

espaço público supõe domínio público, uso social coletivo e multifuncionalidade. 

Caracteriza-se fisicamente pela sua acessibilidade, o que o torna um fator de 

centralidade. A qualidade do espaço público pode ser avaliada sobretudo pela 

intensidade e qualidade das relações sociais que facilita, pela sua força de mistura de 

grupos e de comportamentos; pela sua capacidade de estimular a identificação 

simbólica, a expressão e a integração cultural. Por isso, é conveniente que o espaço 

público tenha certas qualidades formais como a continuidade no espaço urbano e a 

capacidade de ordenar o mesmo, a generosidade das suas formas, do seu desenho e 

dos seus materiais, e a adaptabilidade a diferentes usos ao longo do tempo30 (2003: 

28). Daqui se conclui, portanto, que a multifuncionalidade, a fácil acessibilidade, a 

continuidade com o espaço urbano envolvente e a adaptabilidade/flexibilidade do 

equipamento são fatores que lhe conferem um potencial conciliador de grupos sociais 

distintos. No fundo, é ter em consideração “o papel de mediação do espaço público” 

(BRANDÃO e REMESAR, 2004: 118) como estratégia de integração do Bairro e dos 

seus moradores na cidade. 

 Não menos importante que estas questões mais abstratas acerca do espaço e 

da sua composição, é o modo como esse mesmo espaço é utilizado e as atividades 

que nele tomam forma. O espaço, por si só, não tem a capacidade de atuar ao nível 

da coesão social, mas pode ser o cenário indispensável a que isso aconteça. Não 

basta pensar só na componente espacial e geométrica do que se propõe, é 

igualmente necessário pensar no seu funcionamento. A natureza das atividades e o 

modo de funcionamento do equipamento vão ter uma influência decisiva no 

cumprimento do objectivo proposto. Para que os contatos estabelecidos entre grupos 

sociais distintos se concretizem de forma menos superficial, é necessário que exista 

um denominador comum significativo: uma base comum, interesses ou problemas 

                                                
29 Tradução livre do original: “una función integradora compleja, combinando una función universalizadora con una 
función comunitaria o de grupo, por lo tanto la socialización es un proceso dialéctico que requiere tanto las relaciones 
entre todos y en todas direcciones como la integración en grupos de referencia de edad, de cultura, de clase”.  
30 Tradução livre do original: “el espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. 
Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un fator de centralidad. La calidad del espacio público se 
podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora 
de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
culturales. Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la continuidad en el 
espacio urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y 
la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo”.  
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comuns31 (GEHL, 2006: 63). A integração implica que várias atividades e categorias 

de pessoas possam funcionar juntas, lado a lado, e é essa integração de várias 

atividades e funções nos espaços públicos que permite que as pessoas implicadas 

atuem juntas e se estimulem e inspirem umas às outras32 (GEHL, 2006: 113). A 

multifuncionalidade, a flexibilidade e a relação dos espaços possibilitam essa 

integração de várias atividades e de pessoas no equipamento. A título de exemplo, a 

cafetaria do parque urbano é também a cafetaria dos espaços educativos, o espaço 

de leitura pode ser utilizado pelos estudantes da escola mais próxima, e o auditório 

pode funcionar isoladamente dos restantes espaços, servindo qualquer outro 

propósito. Deste modo, flexibilizam-se os limites e dá-se a cada atividade a 

oportunidade de colaborar com outra33 (GEHL, 2006: 119).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A realização de atividades de voluntariado e a programação de eventos de 

cariz cultural pelos próprios utilizadores são apenas dois exemplos de atividades 

colectivas que, pela partilha de objectivos, poderiam envolver e aproximar pessoas de 

                                                
31 Tradução livre do original: “Para que los contatos entre el vecindario y las diversas formas de atividades comunitarias 
se desarrolen más allá de un nivel superficial, generalmente será preciso que tengan un significativo denominador 
común: un trasfondo común, intereses comunes o problemas comunes”.  
32 Tradução livre do original: “La integración implica que varias atividades y categorías de personas puedan funcionar 
juntas, codo con codo. (…) La integración de varias atividades y funciones en los espacios públicos y a su alredor 
permite que las personas implicadas actuén juntas y que se estimulen e inspiren unas a otras”.  
33 Tradução livre do original: “A cada actividad se le da la oportunidad de colaborar con otra”.  

Fig.19 Integração de várias atividades no equipamento como forma de atração de vários grupos, do 
Bairro e não só. Relação entre os vários espaços e com outros equipamento já existentes 
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diferentes origens. A coexistência sócio-espacial no espaço público assume-se, 

portanto, como a principal estratégia de integração do Bairro na cidade e como 

mecanismo de coesão social. Como defende Jordi Borja, políticas urbanas que 

favoreçam a mistura, a heterogeneidade cultural, social e funcional farão da 

recuperação urbana uma realidade e não um simulacro esteticista da cidade34 (2003: 

38).  

 Para melhor entender a aplicação concreta destes princípios de coexistência 

sócio-espacial, e os seus efeitos práticos no quotidiano das pessoas, optou-se por 

selecionar um caso de estudo que pudesse constituir um modelo de funcionamento 

para o equipamento público a propor para o Barruncho: a Mouradia, Casa Comunitária 

da Mouraria. 

 

 

3.3.1. Caso de estudo - Mouradia, Casa Comunitária da Mouraria  

 

 Inaugurada a 8 de Dezembro de 2012, a Mouradia – Casa Comunitária da 

Mouraria é um espaço aberto ao público, de apoio à comunidade e local de base da 

Associação Renovar a Mouraria. A Associação Renovar a Mouraria é uma associação 

de moradores e, como o próprio nome indica, localiza-se no bairro histórico da 

Mouraria, um bairro alvo de fortes processos de segregação e estigmatização. 

Segundo a própria associação, um dos objectivos é “imprimir neste bairro de grandes 

tradições históricas, (…) uma nova dinâmica por um bairro desenvolvido, que preserve 

o testemunho de 838 anos de história (…), e uma multiculturalidade onde todos 

convivam, trabalhem e morem em Paz” (Associação Renovar a Mouraria, in 

http://www.renovaramouraria.pt/voluntariado, acedido a 16 de Abril de 2013). 

 A Mouradia é um projeto desenvolvido pelo atelier Artéria e situa-se no bairro 

histórico da Mouraria, no Beco do Rosendo. O espaço apresenta duas componentes 

essenciais, uma mais ligada à formação e atividades pedagógicas, e outra mais lúdica, 

como uma cafetaria com gastronomia de diversas partes do mundo, música ao vivo, 

fado, tertúlias e cinema. Alguns dos princípios pelos quais se rege a associação são:  

• “Desenvolvimento de ações que promovam a revitalização urbanística, social, 

cultural e turística do Bairro da Mouraria; 

                                                
34 Tradução livre do original: “políticas urbanas que favorezcan la mezcla, la heterogeneidad cultural, social y funcional 
harán de la recuperación urbana una realidad y no un simulacro esteticista de la ciudad”.  
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• Desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e de lazer, nas suas 

diversas manifestações, e de atividades formativas, dirigidas à população do 

Bairro da Mouraria, incluindo ações de acolhimento da população imigrante, 

com base no princípio da integração intercultural e da diversidade étnica; 

• Oferta de serviços educativos e de apoio à utilização das tecnologias da 

informação; 

• Promoção de uma cultura de inclusão social e de prevenção da violência; 

• Desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de género e de 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal de homens e mulheres” 

(Associação Renovar a Mouraria, in 

http://www.renovaramouraria.pt/voluntariado, acedido a 16 de Abril de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Associação Renovar a Mouraria, in http://www.renovaramouraria.pt/voluntariado, acedido a 

16 de Abril de 2013 
 

Fig.20 Algumas atividades promovidas pela Associação Renovar a Mouraria  
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 Das atividades desenvolvidas pela associação destacam-se os cursos de 

línguas e de alfabetização para portugueses e imigrantes, aulas de música e dança, 

oficinas de artes plásticas, apoio ao cidadão, apoio ao estudo, ocupação de tempos 

livres para todas as idades, eventos gastronómicos de várias partes do mundo, 

tertúlias, concertos, noites de cinema, entre outras. De referir, ainda, que a associação 

também funciona com o recurso ao voluntariado, fazendo também parte da rede de 

uma outra instituição, o Banco de Tempo. O tipo de atividades promovidas pela 

Associação Renovar a Mouraria integra, portanto, uma forte componente educacional, 

intergeracional e intercultural, o que lhe confere uma particular relevância para a 

presente dissertação. 

 

 

 

 

Dada a semelhança do contexto populacional da Mouraria e do Barruncho, as 

atividades praticadas por esta associação constituem um modelo importante de 

funcionamento do equipamento aqui proposto. Ambos os bairros apresentam uma 

percentagem significativa de população imigrante, multicultural, e com algumas 

dificuldades de integração social, daí que a estratégia de atuação na Mouraria seja um 

exemplo possível a adoptar no Bairro. À semelhança do que acontece na Mouradia - 

Casa Comunitária da Mouraria, também no centro sociocultural proposto para o 

Barruncho se oferecem atividades de cariz educacional e intercultural, em regime de 

Fonte: Associação Renovar a Mouraria, in http://www.renovaramouraria.pt/voluntariado, acedido a 16 de 
Abril de 2013 

Fig.21 Algumas atividades promovidas pela Associação Renovar a Mouraria  
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voluntariado e não só, tais como cursos de alfabetização para imigrantes e outros 

moradores (de relembrar que o grau de instrução dos moradores do Barruncho é 

muito baixo), aulas de música, dança e artes plásticas, apoio ao cidadão e ocupação 

de tempos livres, e eventos gastronómicos, entre outros. Desta forma, privilegia-se a 

diversidade de atividades que sejam úteis a todos os que nelas têm interesse, quer 

habitem dentro ou fora do Bairro. 

 

 

3.4. Justificação da pertinência da estratégia projetual – o equipamento 

sociocultural no Bairro 

 
“Se ha de dar prioridad a los espacios públicos como estrategia  

de ‘hacer ciudad sobre ciudad’” 

 

Jordi Borja, 2003, p.13 

 

 

 O ato de projetar, e particularmente no local em análise, não pode ser um ato 

isolado do contexto a que se destina. Ele deve compreender e interpretar as 

necessidades e expectativas de um conjunto alargado de intervenientes, desde os 

residentes do Bairro até aos principais atores políticos da freguesia/município. A opção 

pelo tipo de intervenção a propor teve como pressuposto, por um lado, a continuação 

do projeto anteriormente iniciado para o Bairro, e, por outro, a importância da criação 

de um equipamento como peça fundamental no referido projeto.  

 

 

3.4.1 Necessidades e expectativas da população face a um futuro equipamento 

comunitário 

 

Um trabalho já realizado junto da população do Bairro (TOMÁS, 2001) 

apresenta uma análise SWOT cujos pontos fracos sintetizam os principais problemas 

sociais que afectam a população do Bairro e os mais pertinentes para o presente 

estudo: as baixas qualificações escolares, a falta de ocupação profissional e de 

competências sociais, a dificuldade de integração no mercado de trabalho, a auto 

exclusão, ser uma comunidade fechada, a dificuldade em aceitar regras e a 

marginalidade e criminalidade (TOMÁS, 2001: 81). Estes aspectos coincidem, de certa 
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forma, com as necessidades e expectativas expressas pela população nas entrevistas 

realizadas junto dos moradores e dos não residentes e, portanto, são eixos 

orientadores fundamentais a ter em conta no programa do equipamento comunitário 

proposto. 

 Nas entrevistas aos residentes do Bairro, os equipamentos sistematicamente 

referidos como os mais necessários relacionam-se com espaços e lugares de 

encontro, de atividades de convívio e de apoio à infância, como se pode ver no 

seguinte quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do quadro, retira-se que os espaços mais recorrentes são a 

associação de moradores, espaços de convívio e espaços para crianças. De realçar, 

ainda, o desejo dos entrevistados de terem equipamentos não só para os habitantes 

do Bairro, mas também para os da envolvente, dado que o “contato com pessoas de 

fora do Bairro seria muito positivo” (Entrevista 1). 

 Partindo destas primeiras entrevistas exploratórias e dos dados disponíveis 

acerca dos principais problemas sociais do Bairro, foi delineado um programa de 

equipamento comunitário cujo grau de pertinência foi questionado junto dos residentes 

Quadro 1 Síntese das expectativas e necessidades dos moradores face a um futuro equipamento (ver 
Entrevistas aos residentes em anexo)  
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e não residentes. A falta de espaços para confraternização, de encontro e para a 

realização de reuniões e festas é evidenciada pelos entrevistados residentes que 

responderam favoravelmente:  

 

“Acho muito bem, se calhar é uma coisa que deviam ter feito há mais tempo, faz muita 

falta (...) ter o tempo livre ocupado, jovens por exemplo vê-os na rua sentados, querem 

ter um sítio para estar a conviver e não têm” (Ana, 45 anos, doméstica, há 18 anos no 

Bairro);  

 

“É mesmo indispensável, porque é aí onde haverá mais ligação, mais opiniões, mais 

evolução, mais participação, porque (...) não havendo um sítio próprio, específico, 

para nos reunirmos, limitamo-nos a estar na nossa porta, ou à porta de um amigo (...). 

Se houver um espaço indicado, (...) aí já haverá mais participação colectiva, mais 

convívio e, daí, mais evolução para o próprio Bairro” (Manuel, 53 anos, cabo-verdiano, 

pedreiro e ladrilhador, há 15 anos no Bairro).  

 

Além da dimensão do equipamento enquanto espaço de convivência, através da 

associação de moradores e das atividades de ocupação de tempos livres para os mais 

jovens, por exemplo, os entrevistados também demonstraram interesse em participar 

em atividades de aprendizagem e eventos de cariz cultural, mesmo em regime de 

voluntariado:  

 

“eu até sou uma pessoa que gosto de voluntariado (...) eu não me importo de fazer 

isso porque eu gosto de ajudar quem precisa” (Ana, 45 anos, cabo-verdiana, 

doméstica);  

 

“havendo esse intercâmbio, essa troca, haverá a oportunidade de nós conhecermos a 

cultura dos outros, e os outros da nossa. (…) podiam-se fazer competições 

interbairros, ou interzonas, que iam dar mais vida, não só para o nosso, como também 

para o (bairro) dos outros. (…) aí haverá iniciativas para o voluntariado, para 

participarem na ajuda, em atividades de limpeza, preparação do Bairro, cuidar das 

pessoas, dos mais velhos que precisam de apoio, dos mais novos” (Manuel, 53 anos, 

cabo-verdiano, pedreiro e ladrilhador, há 15 anos no Bairro).  
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Outra importante componente do equipamento é o centro de formação profissional, na 

tentativa de combater as baixas qualificações escolares, a falta de ocupação 

profissional, e a dificuldade de integração no mercado de trabalho existentes no 

Bairro. A criação de cursos de alfabetização para imigrantes e nacionais é também 

bastante valorizada pelos entrevistados:  

 

“Por exemplo, lá no Bairro há pessoas que não têm escola, não sabem escrever o 

nome deles. Se nós temos esse espaço... Pelo menos o nome da pessoa, vai a um 

sítio, quer assinar, sabe dar o nome dele” (Ana, 45 anos, doméstica, há 18 anos no 

Bairro). 

 

 Quanto aos não residentes, as reações ao equipamento comunitário foram 

igualmente positivas, e corroboraram os objectivos propostos para o mesmo, no que 

toca, entre outros, à qualificação profissional dos moradores do Bairro e à ocupação 

dos tempos livres dos mais jovens:  

 

“Há uma parte do equipamento que pode ser municipal (...), que possa gerar emprego 

e não só, o resto do espaço pode estar ligado à comunidade (...), onde possa haver 

cursos de formação profissional, ou as pessoas ganharem competências económicas 

ou de emprego (...). Mas acho que a ideia de ter um equipamento, sim, sem dúvida 

nenhuma. (...) Eu acho que (...) pode ser um espaço que permita à comunidade 

conseguir, por exemplo, um trabalho, criar novas atividades que lhe levam sustento, e 

não algo estanque, muito institucionalizado” (João, 41 anos, urbanista e assessor de 

vereação);  

 

“Também era uma agradável surpresa que efetivamente isso fosse avante (cursos de 

formação profissional). Eu conheço que há lá muito analfabetismo, porque, como 

sabe, eu passo atestados a toda a hora aqui, e a maior parte deles é para o ‘pessoal’ 

do Barruncho. (...) e noto que muitos vêm assinados com o dedo. Muitos não têm 

sequer a 4ª Classe. (...) É um problema gravíssimo que nós temos aí (ocupação de 

tempos livres dos mais jovens). (...) Há casos muito complicados em que os miúdos 

andam sozinhos, vem para a escola sozinhos, vão para casa sozinhos. E porquê? 

Porque os pais saem muito cedo, porque a maior parte do ‘pessoal’ que vive no 

Barruncho trabalha em limpeza em Lisboa e entram muito cedo” (António, 57 anos, 

Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião);  
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“Aquelas pessoas têm um grau de instrução muito baixo, por isso era fantástico. Ou 

aulas de economia doméstica, por exemplo, ou de culinária” (Pedro, 62 anos, 

reformado); 

 

“(...) aprender nunca é demais, e é sempre uma mais valia para estas pessoas. (...) 

Sim é muito importante (ocupação de tempos livres), pois as crianças/jovens, no 

período das férias ficam sozinhas em casa/rua o dia inteiro” (Raquel, 33 anos, 

Coordenadora do grupo de Jovens, da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22 Confronto das necessidades e expectativas da CMO e dos residentes no Bairro, com o que é 
proposto com o equipamento 



                                  Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 48 

3.4.2 O equipamento: centro sociocultural do Barruncho 

 

 O que se encontra atualmente é um bairro degradado e desligado do que o 

rodeia em termos físicos e sociais. Qualificar os seus espaços e habitações é urgente 

e necessário, mas uma intervenção deste tipo e que acabe nos limites do Bairro 

resolve só a dimensão física do problema. Ali, é igualmente imperioso lidar com a 

dimensão social, pois atuar na primeira não significa necessariamente a resolução de 

todos os problemas sociais que afectam a zona. Uma intervenção integrada para o 

Bairro exige que se vá além da reabilitação do seu núcleo e das suas habitações, ela 

requer que se aposte numa estratégia muito mais abrangente e que satisfaça outras 

carências que não a habitacional. Fernando Moreira refere que “a proximidade física 

em termos residenciais, não constitui um fator, que só por si, possa determinar um 

padrão de sociabilidade dotado de homogeneidade, e envolvendo intensidade de 

relações entre os indivíduos” e que “a vivência conjunta dos indivíduos num mesmo 

espaço não envolve necessariamente a emergência de laços simbólicos comuns entre 

os indivíduos, e entre estes e o seu espaço” (1996: 67). Este aspecto é 

particularmente notório dentro do próprio Bairro, na relação entre a maioria cabo-

verdiana e as minorias cigana e portuguesa. A coexistência daqueles grupos no 

mesmo espaço não significa que existam relações de proximidade entre eles. Além 

disso, se encararmos este espaço de coexistência a uma outra escala, na relação 

entre o Bairro e a sua envolvente mais próxima, acontece precisamente o mesmo, 

pois a proximidade física que efetivamente existe entre essas duas realidades não 

corresponde a essa “intensidade de relações” entre Bairro e envolvente. Marluci 

Menezes e M.J. Freitas abordam esta situação ao referirem que estes processos “de 

coabitação sócio-espacial, ao confrontarem diferentes processos de apropriação do 

espaço, confrontam igualmente processos identitários distintos, ou seja, diferentes 

Nós e Outros são frontalmente posicionados e, com base no princípio da distintividade 

positiva, reforçam as diferenças e agudizam os processos de segregação sócio-

espacial e exclusão social dos grupos socialmente desfavorecidos” (FREITAS e 

MENEZES, 1994: 95). A consciência deste afastamento está bem patente nas 

entrevistas efectuadas para este estudo:  

 

“as coisas vão-se sempre dividindo um pouco, quanto mais vamos observando mais 

divisão há. (...) Se olharmos para a Póvoa de Sto. Adrião existem divisões até pelo 

próprio Bairro, e o que é que caracteriza essas divisões? A população da freguesia da 
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Póvoa olha de forma diferente para o Barruncho... Quando nós olhamos para o 

Barruncho há divisões dentro do próprio Barruncho” (João, 41 anos, urbanista e 

assessor de vereação).  

 

Se, como já vimos, uma intervenção circunscrita aos limites do Bairro é 

insuficiente para a resolução de todos os seus problemas, é imperativo pensar numa 

solução complementar que lide igualmente com fatores de ordem social e que se 

aplique a uma escala supra-bairro. Impõe-se, então, a criação de um equipamento 

comunitário de cariz sociocultural no Bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A criação de um equipamento sociocultural integrado num grande parque 

urbano é uma aposta de intervir neste território através do espaço público. Para Jordi 

Borja, o espaço público pode ser um importante mecanismo de redistribuição e 

integração social35 (2003: 68) e lugar de inclusão para os excluídos36 (2003: 68). Neste 

projeto, o espaço público proposto é também um meio de ligar o Bairro à cidade. A 

este propósito, o mesmo autor afirma que os espaços públicos podem articular bairros, 

proporcionar mecanismos de integração e melhorar a qualidade de vida nos sectores 

que sofram algum défice de cidadania. Estes projetos podem criar centralidades onde 

antes não havia nada, proporcionando mais mobilidade e favorecendo a visualização e 

a aceitação pública dos bairros esquecidos ou mal vistos37 (2003: 68). Se, como 

defende Jordi Borja, quanto mais problemática ou deficitária for uma zona, mais há 
                                                
35 Tradução livre do original: “un importante mecanismo de redistribución e integración social ”.   
36 Tradução livre do original: “inclusión para los excluidos”.   
37 Tradução livre do original: “pueden articular barrios y proporcionar mecanismos de integración y mejorar la calidad de 
vida en aquellos sectores que sufren algún déficit de ciudadanía. Estos proyectos pueden ser creadores de 
centralidades donde antes no había nada, facilitando más movilidades, favoreciendo la visualización y la aceptación 
ciudadana de barrios olvidados o mal considerados”.   

Fig.23 Logotipo proposto para o Centro sociocultural do Barrucho 
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que investir na qualidade do espaço público38 (2003: 39), então a criação de um 

espaço público de qualidade para aquela zona é um imperativo. O espaço público 

neste projeto, mais do que um indicador de qualidade urbana, é um instrumento 

privilegiado para fazer cidade na cidade, para qualificar as periferias, produzir novas 

centralidades e para suturar os tecidos urbanos39 (BORJA, 2003: 9). Para este autor é 

fundamental recuperar a dimensão simbólica para identificar os espaços urbanos 

como referências dos cidadãos, fazer dos lugares de conexão ou nodais lugares com 

sentido, ou marcos cívicos, atribuindo às áreas de nova centralidade características do 

lugar central, ou seja: monumentalidade, multifuncionalidade, intercâmbio, lugares de 

encontro e de expressão40 (2003: 9). Este é precisamente um dos objectivos do 

projeto, tornar o equipamento numa nova centralidade e numa referência simbólica 

dotada destas quatro características chave: monumentalidade (memorável), 

multifuncionalidade (concentração de múltiplos usos e funções, atração de grupos 

diversos), intercâmbio (heterogeneidade, troca de saberes e experiências) e lugar de 

encontro e de expressão (valorização da convivência intercultural e expressão de 

práticas culturais específicas de cada grupo). Cumprindo estes quatro pressupostos, o 

equipamento passa a ser mais do que um objecto físico para se tornar num 

instrumento de coesão social e de expressão das diversidades, devolvendo à 

população do Bairro um direito fundamental, o direito de cidadania: o direito à 

centralidade acessível e simbólica, a sentir-se orgulhoso do lugar onde se vive e a ser 

reconhecido pelos outros, à visibilidade e à identidade, bem como à disponibilidade de 

equipamentos e espaços públicos nas proximidades41 (BORJA, 2003: 15). 

Este projeto também surge como resposta à carência de espaços públicos na 

zona ou, pelo menos, de espaços públicos de qualidade que respondam a certas 

exigências42, carência essa expressa tanto pelos atores ligados à Câmara Municipal, 

como pelos moradores:  

 

                                                
38 Tradução livre do original: “cuanto más problemática o deficitaria sea una zona, más hay que invertir en la calidad del 
espacio público”.   
39 Tradução livre do original: “instrumento privilegiado (…) para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las 
periferias, (…) producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos”.   
40 Tradução livre do original: “recuperar la dimensión simbólica para identificar los espacios urbanos como referencias 
ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de 
nueva centralidad características del lugar central, o sea: monumentalidad, multifuncionalidad, intercambio, lugares de 
encuentro y de expresión”.   
41 Tradução livre do original: “el derecho a la centralidad accesible y simbólica, a sentirse orgullosos del lugar en el que 
se vive y a ser reconocidos por los otros, a la visibilidad y a la identidad, además el disponer de equipamientos y 
espacios públicos cercanos, es una condición de ciudadanía”.  
42 Como refere Jan Gehl (2006: 57): “Las exigencias habituales incluyen mejores condiciones para la circulación de 
peatones y bicicletas, para los niños y los ancianos y, en general, un marco más adecuado para las funciones 
recreativas y sociales colectivas”.  



                                  Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 51 

“Há ali um pormenor que para mim é muito importante, há falta de espaço 

público, há falta de um espaço centralizador, uma praça, algo, que centralize todos” 

(João, 41 anos, urbanista e assessor de vereação);  

 

“Acho muito bem, se calhar é uma coisa que deviam ter feito há mais tempo, 

faz muita falta, (...) ter o tempo livre ocupado, jovens por exemplo vê-os na rua 

sentados, querem ter um sítio para estar a conviver e não têm” (Ana, 45 anos, 

doméstica, há 18 anos no Bairro).  

 

Estudos elaborados pela Câmara Municipal de Odivelas também apontam 

essa e outras carências, ao referirem a necessidade de se apostar no 

“desenvolvimento de novos espaços de encontro, de recreio, de núcleos com 

estabelecimentos e serviços de qualidade e propiciadores de práticas de convívio 

social”, na “revitalização de espaços degradados/em decadência, tornando-os 

aprazíveis para viver ou para visitar” e na “qualificação dos territórios periféricos como 

estratégia para dar lugar a uma imagem identitária própria identificativa do Concelho 

nos contextos local e global” (MATIAS e NEVES, 2001: 163). Assim, o equipamento 

proposto visa responder não só às expectativas da população do Bairro, como 

também às exigências das entidades locais e municipais que, conhecendo bem o seu 

território, procuraram já definir as linhas de orientação estratégica para o concelho de 

Odivelas43. 

 A criação deste equipamento sociocultural no limite44 entre o Bairro e a sua 

envolvente é uma oportunidade única e um contributo decisivo para a coesão social da 

zona, ou como diz Jordi Borja, para proporcionar qualidade de cidade a estes bairros45 

(2003: 43). Como afirma Jan Gehl, um bom marco físico para a vida entre os edifícios 

e para as atividades coletivas é, em todas as circunstâncias, uma qualidade valiosa e, 

talvez, um começo46 (2006: 59), começo este que adquire especial significado neste 

caso. A definição destas “atividades colectivas” é, portanto, da maior importância, na 

medida em que vão ser esses usos que vão determinar a utilização, ou não, do 

espaço, e o cumprimento, ou não, dos objectivos a que ele se propõe. Acerca das 

exigências a serem respondidas pelos espaços públicos e, de certa maneira, pelo 

                                                
43 Ver anexos: 4. Linhas de Orientação Estratégica para o Concelho de Odivelas. 
44 Marluci Menezes (2000: 159) refere sobre a noção de limite: “O limite é, então, concebido como um lugar de 
comunicação que permite a ‘transposição de um território a outro’, ultrapassando as noções de exterioridade e 
exclusão”.  
45 Tradução livre do original: “calidad de ciudad a estos barrios”.  
46 Tradução livre do original: “un buen marco físico para la vida entre los edificios y las atividades colectivas es, en 
cualquier circunstancia, una cualidad valiosa e independiente y, quizás, un comienzo”.  
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equipamento também, Jan Gehl destaca três: a necessidade de contato, a 

necessidade de conhecimento e a necessidade de estímulo (2006: 127). De uma 

maneira ou de outra, pode-se afirmar que as três necessidades são satisfeitas neste 

projeto: a necessidade de contato ao se tratar de um centro comunitário, a 

necessidade de conhecimento ao se incluir a componente educativa no espaço e, por 

último, a necessidade de estímulo ao se reunirem diversas atividades num mesmo 

espaço. Relativamente a outras necessidades mais concretas a ter em conta, e de 

acordo com o estudo já realizado sobre as “expectativas e necessidades da população 

residente no Bairro face ao futuro realojamento” (TOMÁS, 2001), algumas das 

necessidades apontadas pela população e sintetizadas pela autora são as seguintes: 

a “necessidade de educação”, nas quais se inserem a “valorização das competências 

pedagógicas” e a “inserção no mercado de trabalho”, e a “necessidade de 

competências sociais”, como a “educação para a cidadania”, a “interligação dos 

moradores com a restante comunidade” e a “construção de uma atitude solidária” 

(2001: 74). Saber “ouvir” as necessidades da população do Bairro é fundamental para 

que se possa dar uma resposta efetiva ao que é pretendido por quem tem que viver o 

seu dia a dia no bairro, caso contrário corre-se o risco de se propor um espaço que 

não venha a ser de todo utilizado, desperdiçando importantes recursos e, acima de 

tudo, a oportunidade de intervir e de melhorar a vida daquela população. 

 A existência, no equipamento, de um conjunto de espaços complementares 

entre si e com outros espaços já existentes no local, como a Escola Carlos Paredes, 

torna este espaço numa nova centralidade articulada com a sua envolvente, e numa 

peça fundamental da rede de equipamentos municipais. O fato de se oferecer um 

leque alargado de usos/atividades num mesmo local, como a cantina, o espaço de 

leitura, o auditório, espaços comerciais e de formação profissional para adultos, leva à 

atração, como pretendido, de um conjunto alargado e heterogéneo de utilizadores, não 

só do Bairro mas de toda a freguesia. Como refere Jordi Borja, o espaço público 

contribuirá mais para a cidadania quanto mais polivalente seja funcionalmente e mais 

se favoreça o intercâmbio47 (2003: 69). Este importante contributo para a cidadania, 

para que todos possam exercer o direito à cidade, é, uma vez mais, a prova do 

equipamento como estratégia de ligar o Bairro à cidade.  

 Intervir no Bairro apenas ao nível da degradação das suas construções e 

ignorar a dimensão social da sua reabilitação, seria propor uma solução incompleta. O 

projeto do equipamento sociocultural extravasa a sua dimensão funcional, pois é o 
                                                
47 Tradução livre do original: “el espacio público contribuirá más a la ciudadanía cuanto más polivalente sea 
funcionalmente y más se favorezca el intercambio”.  
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encarar da arquitetura como instrumento de cidadania. Ou, como conclui Jordi Borja, 

os projetos de espaços públicos e equipamentos colectivos são uma oportunidade de 

produzir cidadania e uma prova de desenvolvimento da mesma. A sua concepção de 

articulação ou fragmentação do tecido urbano, a sua acessibilidade e potencial de 

centralidade, o seu valor simbólico, a sua versatilidade, a intensidade do seu uso 

social, a sua capacidade de criar postos de trabalho, a sua capacidade de fomentar 

novos "públicos", a autoestima e o reconhecimento social, a sua contribuição para dar 

"sentido" à vida urbana… são sempre oportunidades que nunca deveriam ser 

desperdiçadas para promover os direitos e deveres políticos, sociais e cívicos 

constitutivos da cidadania48 (2003: 73). 

 

 

3.4.3. Caso de estudo – SESC Pompeia 

  

 O SESC, Serviço Social do Comércio criado em 1946 no Brasil, por decreto do 

então Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, assume-se como um projeto 

cultural e educativo cujo propósito é a “educação como pressuposto para a 

transformação social (...) e a atuação no campo da cultura e suas diferentes 

manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias e estratos 

sociais” (SESC, in http://www.sescsp.org.br/, acedido a 16 de Abril de 2013). De 

acordo com a própria instituição, “o SESC desenvolve (...) uma ação de educação 

informal e permanente com intuito de valorizar as pessoas, ao estimular a autonomia 

pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos de pensar, agir e 

sentir” (SESC, in http://www.sescsp.org.br/, acedido a 16 de Abril de 2013). 

 O SESC Pompeia, inaugurado em 1986, é um centro sociocultural e desportivo 

comunitário localizado em São Paulo, Brasil. Este centro é uma das 32 unidades do 

SESC existentes no Estado de São Paulo, na sua maioria centros culturais e 

desportivos. Da autoria da arquiteta Lina Bo Bardi, este centro resulta da reabilitação 

de uma antiga fábrica inserida num bairro industrial e numa envolvente algo 

desfavorecida. O fato da arquiteta ter preservado a estrutura pré-existente para a 

                                                
48 Tradução livre do original: “los proyectos (…) de los espacios públicos y equipamientos colectivos son a la vez una 
oportunidad de producir ciudadanía y una prueba del desarrollo de la misma. Su (…) concepción articuladora o 
fragmentadora del tejido urbano, su accesibilidad y su potencial de centralidad, su valor simbólico, su polivalencia, la 
intensidad de su uso social, su capacidad para crear ocupación, su capacidad para fomentar nuevos “públicos”, la 
autoestima y el reconocimiento social, su contribución para dar “sentido” a la vida urbana... son siempre oportunidades 
que nunca habrían de desaprovecharse para promover los derechos y obligaciones políticas, sociales y cívicas 
constitutivas de la ciudadanía”.  
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concretização de um novo espaço, com um novo programa, subentende o seu desejo 

de preservar a memória do lugar, de “construir no construído”. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias cedidas por Bruno Luz 

 

Fonte: MACHADO, 2009: 41 

 

Fig.24 Fotografias do interior do SESC Pompeia 

 

Fig.25 Planta do complexo do SESC Pompeia 
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 Relativamente aos espaços que compõe o centro, existe um conjunto 

polidesportivo, com piscinas, ginásio e campos de jogos, uma torre de serviços, com 

vestiários, salas de atividades corporais e atendimento médico e, nos antigos 

armazéns fabris, oficinas de trabalhos manuais, teatro, restaurante, cafetaria, pavilhão 

multiusos, espaço expositivo e biblioteca, bem como amplas áreas ao ar livre. A rua, 

neste projeto, é um espaço essencial pelo fato de se assumir como local de convívio. 

Sintetizando, podemos dizer que o centro é constituído por quatro áreas fundamentais: 

a zona de acesso principal, que dá para o principal eixo de circulação; a área de uso 

colectivo e cultural, destinada ao público em geral e formada pelo pavilhão de 

exposições e pelo teatro; a área privada de acesso público, composta pelo 

restaurante, biblioteca, espaço de estar e foyer; e, por último, a área privada com 

acesso restrito aos utentes do SESC, onde se incluem os espaços desportivos, alguns 

ateliers e laboratórios. As atividades ali desenvolvidas são essencialmente de cariz 

artístico, cultural, e desportivo, com a realização de congressos, espetáculos e 

exposições. O SESC é um lugar pensado para a comunidade, um grande centro de 

lazer e de convívio social adequado a todas as idades.  

 A pertinência deste caso para a presente dissertação prende-se com o fato de, 

também no SESC, ter havido uma preocupação social subjacente às opções de 

projeto. A multiplicidade de atividades num espaço amplo e público promove o 

encontro de pessoas e a realização de atividades colectivas. Este equipamento, mais 

do que um centro desportivo e cultural, é um espaço de integração da população mais 

desfavorecida, um local por excelência de sociabilização. Tal como o que se pretende 

no equipamento para o Barruncho, as ações culturais e educativas do SESC visam a 

inclusão social. Nas palavras da própria arquiteta, “dediquei meu trabalho da Pompeia 

aos jovens, às crianças, à terceira idade: todos juntos” (MACHADO, 2009: 46). 
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3.5. O equipamento como elemento de revitalização da identidade colectiva 

 
“Es necesario no olvidar que cada proyecto puede ser mucho más importante  

por lo que suscita que por lo que es en primera instancia.” 

 

Jordi Borja, 2003, p.40 

 

 

 Conforme anteriormente analisado, no Bairro deparamo-nos com a existência 

do que se pode metaforicamente chamar de “ilha”. Uma unidade que se diferencia do 

que a rodeia pelas suas características físicas e pelas especificidades das pessoas 

que ali se concentram. Se tivermos em conta a maioria cabo-verdiana que habita no 

Bairro, podemos mesmo afirmar que existe uma identidade cultural muito vincada. No 

entanto, graças a um conjunto de fatores que contribuem para o seu isolamento, esta 

identidade não é visível e conhecida para grande parte das pessoas exteriores ao 

Bairro. Para muitos, existe a consciência da sua existência e nada mais. O contato 

com o Bairro e com os seus habitantes é escasso e reservado a apenas alguns 

intervenientes. Utilizando o estudo de António Firmino da Costa acerca da identidade 

alfamista para descrever este bairro de Lisboa, o que acontece no Bairro é a 

“sobreposição ambivalente de dinâmicas de exibição e ocultação identitárias” (1999: 

105). Se, por um lado, “nos processos de ação colectiva e, muito em especial, nos 

atos rituais e festivos, a identidade cultural local parece ser por excelência exibida, 

assumindo formas particularmente afirmativas e exuberantes”, por outro, “nas práticas 

do quotidiano e, sobretudo, nas tácticas interativas de relacionamento mais 

individualizado e disperso com entidades externas (...) tende a verificar-se uma maior 

oscilação entre exibição e ocultação, ostentação e camuflagem” (COSTA, 1999: 105) 

dessa mesma identidade. No Barruncho, a degradação dos espaços e o isolamento do 

Bairro acabam por influenciar negativamente a sua imagem e identidade, conduzindo 

a esta estratégia de “ocultação identitária” fora do Bairro. Lidar com esta “camuflagem” 

identitária implica, portanto, uma intervenção ao nível do território que acabe com esse 

isolamento físico, e também social, que afecta atualmente o Bairro. É criar condições e 

fornecer instrumentos aos moradores, para que estes possam e queiram exibir, mais 

do que ocultar, a sua identidade enquanto grupo. Por outras palavras, e aproveitando 

a afirmação de Jordi Borja utilizada como mote para este capítulo, é entender a 

importância do equipamento proposto não pelo que ele é em primeira instância, mas 
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pelo que ele pode suscitar, nomeadamente a revitalização da identidade colectiva dos 

habitantes do Bairro. 

 A este propósito, António Firmino da Costa defende que a identidade colectiva 

“não se pode reduzir a uma mera adição de indivíduos com atributos identitários 

semelhantes”, sendo “fundamental, para a sua existência social e, muito em particular, 

para a formação e para a ativação da sua identidade (…), a teia relacional densa que 

se tece entre eles, o quadro de interação local, as formas culturais que ali criam e 

recriam, e os processos sociais que protagonizam em conjunto” (1999: 110). Para 

Pellegrino, a identidade colectiva é o produto de um processo de identificação que, por 

sua vez, é todo o processo pelo qual um indivíduo se define socialmente, isto é, se 

reconhece como membro de um grupo e se reconhece neste grupo. A identificação 

social do indivíduo está ligada ao sentimento de pertença, que é um fator de 

identidade colectiva. Este conceito de sentimento de pertença e de pertença/filiação 

estão relacionados com essa tal identificação, mas não devem ser confundidos com 

esta. Pellegrino dá como exemplo, e adaptando-o a este estudo, a diferença entre 

dizer "eu sou de Lisboa" (pertença) e "eu sou lisboeta" (identificação) (1983: 88,89)49. 

Outra característica da identidade apontada por Pellegrino é a sua componente de 

inclusão/exclusão. Como o próprio defende, toda a identidade é simultaneamente 

inclusiva e exclusiva, mas pode ser mais inclusiva que exclusiva, ou o contrário. O 

"nós" inclui e exclui ao mesmo tempo. Há o reforço da componente inclusiva ou da 

componente exclusiva da identidade, consoante as condições de vida das 

colectividades e do seu próprio sistema sociocultural (198: 92,93)50. Tendo em conta o 

Bairro, estas duas componentes da identidade são particularmente relevantes, no 

sentido em que a identidade da população de origem africana é exemplo da 

simultaneidade destas duas características. Se por um lado, as condições de vida do 

grupo, a cultura e as proveniências comuns reforçam o seu “nós” e a sua identidade 

colectiva, por outro, quem não partilhar esses mesmos fatores identitários é “excluído” 

dessa identidade, refletindo a componente exclusiva da identidade referida por 

Pellegrino. Mas se, como defende o autor, as identidades podem ser mais ou menos 

                                                
49 Tradução livre do original: “L’identité collective (ou culturelle) est le produit d’un processus d’identification. (…) 
L’identification sociale de l‘individu est attachée au sentiment d’appartenance qui est un facteur de identité collective. 
(…) L’identification sociale est d’une part l’ensemble des processus par lesquels un individu se définit socialement, 
c’est-à-dire se reconnaît comme membre d’une groupe et se reconnaît dans ce groupe. (…) L’appartenance et le 
sentiment d’appartenance sont liés à l’identification sans se confondre avec elle. Il y a une différence entre “je suis du 
pays de Vaud” (appartenance) et “je suis Vaudois” (identification)”.  
50 Tradução livre do original: “Toute identité est à la fois inclusive et exclusive, mais peut être plus inclusive qu’exclusive 
ou inversement. Le “nous” inclut et exclut à la fois (…). Il y a des accentuations de la composante inclusive ou de la 
composante exclusive en fonction des conditions de vie des collectivités et notamment du système socio-culturel”.  



                                  Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 58 

exclusivas, resta tentar que no local todas as identidades presentes se tornem mais 

inclusivas que exclusivas, e é nesse objectivo que também participa o equipamento.  

 A identidade colectiva carece, ainda, de um conjunto de referentes que, 

tendendo a sobrepor-se, a suportam, e dos quais se destacam os “referentes 

espaciais (o bairro como sítio, com a sua localização e a sua morfologia), sociais 

(composição predominantemente popular da população, redes densas de 

interconhecimento, formas de organização associativa) e culturais (padrões de 

conduta específicos, práticas culturais com forte expressividade, referências histórico-

patrimoniais)” (COSTA, 1999: 98). Se tivermos em conta o caso específico do 

Barruncho, pode associar-se a fragilidade, ou mesmo a inexistência, de alguns desses 

referentes com o isolamento ou a não identificação dos indivíduos com o meio onde se 

inserem. Os “referentes espaciais” atuais são, de certo modo, os mais problemáticos, 

pois o “bairro como sítio” atua mais como um referente negativo, em nada contribuindo 

para o reforço da identidade colectiva do grupo. A proposta de reabilitação do Bairro é 

uma tentativa não de alteração, mas de qualificação desses referentes espaciais, de 

modo a consolidar a identidade do grupo e a reforçar o seu sentimento de pertença ao 

território. Já os “referentes sociais e culturais”, mesmo conferindo alguma consistência 

à identidade colectiva daquela população, apresentam algumas vulnerabilidades que 

carecem de intervenção. As “formas de organização associativa”, por exemplo, são 

uma das carências mais sentidas e apontadas pela própria população, e a que se 

tenta responder com a criação de um espaço inteiramente dedicado à associação de 

moradores do Bairro. O fato dos moradores nomearem sistematicamente a associação 

como intervenção prioritária demonstra claramente a necessidade, ainda que 

inconsciente, deste referente espacial e social para a expressão da sua identidade 

enquanto grupo. 

 O centro sociocultural do Barruncho procura ser a “ponte” entre os diversos 

grupos presentes naquele local, e instrumento de divulgação das culturas desses 

mesmos grupos. Mais do que simples local de coexistência de grupos distintos, onde a 

relação com o outro vai reforçar os valores e as características comuns de cada grupo 

(PELLEGRINO, 1983: 21), o equipamento é o espaço de criação de novas dinâmicas 

sociais e organizacionais. Uma colectividade formada por pessoas de várias 

proveniências, do Barruncho e não só, que, ao partilharem espaços e atividades, vão 

consolidar a sua identidade colectiva e o seu sentimento de pertença ao(s) grupo(s) e 
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ao território51. O sentimento de pertença a uma comunidade, para Pellegrino, é 

baseada, em parte, na representação de uma âncora espacial, definindo uma 

propriedade privada colectiva que garanta a intimidade da comunidade, e que permita 

a preservação do "entre nós"52 (PELLEGRINO, 1983: 155). Assim, na revitalização da 

identidade colectiva, não só do Bairro mas também dos grupos que o envolvem, o 

equipamento vai desempenhar um papel determinante pelo fato de se constituir como 

a “âncora espacial” dos grupos sociais que nele vão inscrever e partilhar as suas 

experiências. 

 Se, como se começou por dizer, o isolamento atual do Bairro dita a quase 

invisibilidade dos seus habitantes na sociedade, o centro sociocultural proposto vai 

desempenhar, assim, a importante tarefa de dar visibilidade e reconhecimento aos 

seus habitantes, de modo a revitalizar a sua identidade colectiva. Ou, como defende 

Jordi Borja, restabelecer-lhes uma condição de cidadania, pois ser visto e reconhecido 

pelos outros é uma condição de cidadania: pode ser-se plenamente cidadão quando 

os outros nos veem e nos reconhecem, quando conhecemos o nosso lugar e quando 

cada um pode dizer com orgulho o lugar onde vive53 (2003: 77). Deseja-se criar um 

espaço onde as pessoas do Bairro possam, de fato, se expressar enquanto grupo 

cultural e socialmente distinto, e onde essas diferenças convivam de forma saudável 

com as especificidades próprias de cada grupo local. Ao se inserir aquele grupo num 

círculo identitário mais alargado onde participam outros grupos, favorece-se a sua 

integração na cidade e na sociedade. No fundo, o que se quer proporcionar àquelas 

pessoas com a criação deste equipamento, é o que Jordi Borja estabelece como o 

“direito à identidade colectiva dentro da cidade”, sobre o qual refere que a organização 

interna do espaço urbano deve facilitar a coesão sociocultural das comunidades 

(bairros, faixas etárias, étnicas, etc.). A integração é mais provável se as pessoas 

estiverem também inseridas em grupos referenciais próximos. Não é comunitarismo, é 

reconhecer o direito ao património cultural de cada grupo social, promover a 

solidariedade do grupo e a sua aceitação na sociedade urbana. O grupo exige ser 

reconhecido como grupo, ou seja, expressar a sua força colectiva54 (2003: 78). Ou, por 

                                                
51 Como refere Filomena Silvano (1997: 11): “significa que se estabelece um laço indissociável entre o sentimento de 
pertença a uma colectividade e o sentimento de pertença a um território”.  
52 Tradução livre do original: “(...) le sentiment d’appartenance à une collectivité se fonde, en partie, sur la 
représentation d’un ancrage spatial définissant un bien privé collectif garant de l’intimité communautaire, permettant de 
préserver l’ ‘entre-nous’”.  
53 Tradução livre do original: “ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía: se puede ser 
plenamente ciudadano cuando los otros te ven y te reconocen, cuando conoces tu lugar y cuando cada uno puede 
decir con orgullo el lugar donde vive’”.  
54 Tradução livre do original: “la organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las 
comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es mas factible si las personas 
están también insertas en grupos referenciales próximos. No es comunitarismo, es reconocer el derecho al patrimonio 
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outras palavras, com este projeto pretende-se responder ao repto deixado por 

Gonçalo Furtado, em Design Urbano Inclusivo: uma experiência de projeto em  Marvila 

“Fragmentos e Nexos”: “é fundamental prestigiar os bairros e as pessoas que nele 

habitam, partindo dos valores que são manifestados pela maioria dos residentes e que 

são coincidentes com a identificação orgulhosa de pertencer a uma cidade ou 

simplificadamente, com orgulho em fazer parte de um todo” (2004: 76). 

 

 

3.6. O equipamento como local de espacialização das práticas culturais e de 

sociabilidades 
 

“Não há nada mais intrinsecamente humano que o “Urbano”. O lugar, simultaneamente  

espacial e cultural, onde o homem circunscreveu a linguagem e a sociabilidade” 

 

Gonçalo Furtado, in Pedro Brandão e Antoni Remesar, 2004, p.58  

 

 

 O título deste capítulo, o equipamento como local da espacialização das 

práticas culturais e das sociabilidades, pode ser desde logo fundamentado com um 

excerto da obra de Jordi Borja, El espacio público, ciudad y ciudadanía, e que consiste 

no seguinte: o espaço público também tem uma dimensão sociocultural. É um lugar de 

relação e de identificação, de contato entre as pessoas, de animação urbana, e às 

vezes de expressão comunitária55 (2003: 27). Pode dizer-se que o equipamento 

proposto encarna todas estas características: ele é lugar de relação e de contato entre 

grupos sociais e étnicos distintos, novo espaço de identificação do Bairro e da 

freguesia, lugar de animação urbana e, acima de tudo, espaço de expressão 

comunitária. A abordagem desta dimensão sociocultural do espaço 

público/equipamento requer um primeiro esclarecimento acerca de dois conceitos 

relevantes para este tema: cultura e sociabilidades. 

 Para Pellegrino, a cultura é o sistema de expressão de uma identidade, que 

requer recursos e atores sociais, e que comporta os valores aos quais um grupo está 

ligado, mesmo que inconscientemente. Ela é, por assim dizer, o “tecido” que une um 

                                                                                                                                          
cultural de cada colectivo social y favorecer la solidaridad de grupo y su aceptación en la sociedad urbana. Lo cual 
requiere ser reconocido como grupo, es decir expresar fuerza colectiva’”.  
55 Tradução livre do original: “el espacio público también tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de 
identificación, de contato entre las personas, de animación urbana, y a veces de expresión comunitaria”.  
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grupo56 (1983: 22). Para este autor, a noção de “espacialidade” designa a forma que o 

espaço universal assume numa dada cultura e, portanto, como cultural que é, é 

constitutiva da realidade de uma sociedade57 (1983: 86). O espaço pode ser 

entendido, assim, como base de códigos culturais58 (1983: 102) e como forma da 

nossa relação com os objetos, estruturados segunda uma dada cultura. As 

representações do espaço são como uma modalidade comunicativa dessa cultura59 

(1986: 11). Além disso, “se a cultura pode ser entendida pela forma que as sociedades 

são no espaço, a arquitetura é a manifestação da capacidade de uma cultura em se 

documentar” (MENEZES, 1992: 10). 

 Abordada a noção de cultura e a sua relação com o espaço, é de igual 

importância referir a questão da inscrição das sociabilidades no espaço. As 

sociabilidades “respeitam a um conjunto de interações que têm lugar no quotidiano 

dos indivíduos e que se inserem num dado contexto com memória histórica”, 

comportando, ao mesmo tempo, “uma dimensão de cooperação/competição, e de 

consenso/conflito” (MATIAS e NEVES, 2001: 107). Por no espaço se inscreverem 

essas mesmas interações, ele adquire uma importância acrescida no sentido em que 

os locais de ocupação do “tempo livre, espaços exteriores e interfaces entre público e 

privado, são referências para o desenvolvimento e consolidação de sociabilidades” 

(MATIAS e NEVES, 2001: 115). Daqui se conclui, portanto, que o equipamento 

enquanto espaço de interação se deve tornar nessa referência onde deverão ser 

criadas e consolidadas sociabilidades entre grupos distintos em termos sociais, 

culturais e étnicos. 

 A conjugação entre estas duas componentes do espaço, a cultural e de 

sociabilidades, relaciona-se com a dimensão sociocultural do espaço público referida 

por Jordi Borja e que é pretendida no equipamento proposto, ao ser o local de 

afirmação das tradições e práticas culturais locais e de sociabilização de diversos 

grupos. A própria especificação do equipamento como centro sociocultural comprova 

isso mesmo.  

 Atualmente deparamo-nos com situações em que, nos espaços públicos do 

Bairro, “a expressão pública de traços culturais distintivos pode ser perturbadora dos 

                                                
56 Tradução livre do original: “(...)La culture est le système d’expression d’une identité, (...) qui suppose des moyens, 
des acteurs sociaux (...). Elle comporte des valeurs auxquelles un groupe est attaché, même inconsciemment (...). Elle 
est pour ainsi dire le tissu qui lie ensemble un groupe”.  
57 Tradução livre do original: “On peut employer le terme ‘spatialité’ pour désigner la forme que prende l’espace 
universel dans une culture donnée. (...) La spatialité, en tant que culturelle, est constitutive de la réalité même d’une 
société”.  
58 Tradução livre do original: “L’espace (...) comme base de codes culturels”.  
59 Tradução livre do original: “L’espace comme forme de notre rapport aux objets structurée en une culture, (...) les 
représentations de l’espace comme une modalité communicative de cette culture”.  
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usos que outros grupos sociais gostariam de imprimir a estes espaços, tendo como 

consequência o estabelecimento de demarcações no território, ou seja, fronteiras 

materiais e simbólicas que se manifestam por detalhes concretos e constituem 

verdadeiros índices de segregação” (CASTRO e DUARTE, 2001: 79). Com o 

equipamento, o que se pretende é que esta “expressão pública de traços culturais 

distintivos” seja encarada como uma mais-valia e não como um elemento gerador de 

segregação. Ao ser implantado numa zona de fronteira entre o Bairro e a sua 

envolvente, inserido num parque urbano com a afluência de pessoas de vários locais, 

espera-se que este seja um espaço de expressão e de divulgação cultural de vários 

grupos, do Bairro e não só. Neste espaço irá dar-se um “confronto cultural 

(materializado em diferentes modos de usar e estar no espaço)” e que irá “constituir o 

momento fundamental da percepção dos limites das várias identidades sociais em 

copresença” (CASTRO e DUARTE, 2001: 83). No entanto, este confronto não pode 

ser visto negativamente, mas antes como um mecanismo de combate da segregação 

e atenuador das fronteiras atualmente existentes.  

 Neste projeto, “a satisfação das necessidades” deve acontecer “no quadro da 

experiência relacional e não apenas funcional, de onde resulta que os espaços vividos 

assumem uma enorme variedade de soluções possíveis e se tornam suporte material 

de práticas sociais e representações simbólicas de uma cultura urbana local” 

(CORDEIRO e VIDAL, 2008: 126). Ao se assumir como este importante “suporte 

material de práticas sociais e representações simbólicas”, espera-se que o 

equipamento possa despoletar verdadeiras transformações locais e se torne num 

marco indispensável na freguesia e no município. Neste projeto, é a vida nos edifícios 

e entre os edifícios que deve ser mais essencial e relevante que os próprios espaços e 

edifícios60 (GEHL, 2006: 37). 

 Para que essa “vida nos edifícios” seja mais importante que os próprios 

edifícios é fundamental pensar nas atividades que neles, e a partir deles, se podem 

concretizar. Se o Bairro é um “quadro social em que continuadamente se produz um 

conjunto de formas culturais singulares” (COSTA, 1999: 173), é o equipamento que vai 

acolher e divulgar essas mesmas formas culturais particulares. Como exemplo, têm-se 

as danças e os cânticos característicos do grupo africano do Bairro, ou a sua 

gastronomia típica. São essas “práticas locais com particular eficácia identitária, meios 

privilegiados de construção e expressão da identidade cultural do Bairro” (COSTA, 

                                                
60 Tradução livre do original: “vida en los edificios y entre los edificios (...) más esencial y relevante que los proprios 
espacios y edificios”.  



                                  Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 63 

1999: 173) que vão tomar forma no equipamento, através de um conjunto de 

atividades educativas e de animação urbana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Os próprios moradores do Bairro demonstraram grande interesse em 

atividades deste tipo e iniciativas interculturais que envolvessem pessoas do Bairro e 

não só. Em resposta à pergunta “Acha interessante se existisse nesse espaço a 

oportunidade para aprender algo sobre algumas culturas, como a cabo-

verdiana/cigana e outras (dança, gastronomia, etc.)?” as reações foram unânimes:  

 

“acho bem, eu gosto de ensinar, gosto também de ser ensinada, porque há certas 

coisas que também não sei” (Ana, 45 anos, doméstica, há 18 anos no Bairro);  

 

“é importante, porque havendo esse intercâmbio, essa troca, haverá a oportunidade 

de nós conhecermos a cultura dos outros, e os outros da nossa” (Manuel, 53 anos, 

cabo-verdiano, pedreiro e ladrilhador, há 15 anos no Bairro).  

 

Além dos moradores, os não residentes entrevistados para esta dissertação também 

se pronunciaram favoravelmente a esta ideia:  

 

“sou apologista de que deverá haver espaços para o convívio do ‘pessoal’ do 

Barruncho e não só, também para o ‘pessoal’ fora do Barruncho (…). Era uma boa 

ideia. (…) neste momento quando há missa na igreja, eles tocam e dançam lá as 

músicas da sua terra. Portanto tem sido agradável, ainda no último domingo tivemos 

Fig.26 Gastronomia e danças características do grupo africano do Bairro 
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aqui a festa do padroeiro, (…) com esse “pessoal” do Barruncho (...) fizeram umas 

danças, e umas ofertas do que é a vida na sua terra. (…) todos os anos há aqui a 

festa, vamos lá, da vila, é uma festa de cariz popular com 4 dias, estou a pensar, essa 

dança, trazê-la às festas” (António, 57 anos, Presidente da Junta de Freguesia da 

Póvoa de Santo Adrião);  

 

“Mais uma vez digo que isso é fantástico, e para isso é necessário apenas a existência 

desse tal ‘pavilhão’, chamemos-lhe assim, e depois uma boa dose de boas vontades 

para se trazer ali qualquer coisa de jeito. Alguém que goste, de fato, de 

entretenimento, e quando eu falo no entretenimento, falo de uma vertente cultural, 

onde se possa ensinar música, onde se possa ensinar dança, onde eles próprios, 

africanos, podem divulgar as suas danças, os seus cantares, acho excelente” (Pedro, 

62 anos, reformado); 

 

“Sim, porque as pessoas, e especialmente as de origem cabo-verdiana, gostam 

bastante de partilhar a sua cultura (Raquel, 33 anos, Coordenadora do grupo de 

Jovens, da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Flexibilidade dos espaços 
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 A opção por este tipo de equipamento, com forte cariz social e cultural, deve-se 

em grande medida ao respeito por estas necessidades e expectativas expressas por 

residentes e não residentes. A multifuncionalidade e flexibilidade dos espaços 

propostos permite, por exemplo, que se aproveitem as salas de aula para formação 

profissional durante a maior parte do tempo e, quando necessário, para a divulgação e 

ensino de certas práticas culturais, como o artesanato. O auditório e sala polivalente 

podem acolher uma grande variedade de acontecimentos, desde os ensaios do coro 

africano do Bairro, o grupo “Vozes de Esperança”, até aulas de dança africana ou 

cigana, e projetos de animação sociocultural semanais ou mensais. A cantina, além da 

sua utilização normal, pode também acolher eventos mensais de divulgação da 

gastronomia típica dos vários grupos étnicos envolvidos. Estes são apenas alguns 

exemplos de atividades, em regime de voluntariado ou não, com forte potencial 

dinamizador da zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Assim, ao se acolher concepções e práticas culturais diferenciais, desmistifica-

se, se assim se pode dizer, as diferenças socioculturais de cada grupo presente na 

zona. Tão importante como o carácter educativo do equipamento, que visa a 

qualificação dos moradores do Bairro e não só, é o seu carácter lúdico, social e 

cultural com que se pretende a valorização da multiculturalidade e a educação para a 

diferença. 

Fig.28 Grupo coral “Vozes de Esperança” 

 

Fonte: Coro Vozes de Esperança, in http://www.paroquiapsadriao.com/vozesEsperanca.html, acedido a 
22 de Maio de 2013 
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3.7. Contributo para a criação de uma nova imagem de Bairro 

 
 “El espacio urbanizado no es ciudad. El territorio articulado exige ciudades, lugares con  

capacidad de ser centralidades integradoras y polivalentes y constituidos por tejidos  

urbanos heterogéneos socialmente y funcionalmente.” 

 

Jordi Borja, 2003, p.34 

 

 

 Hoje em dia deparamo-nos com um Bairro cujos problemas mais recorrentes 

são de vários níveis: urbano, económico, ambiental, social, entre outros. É um Bairro 

desligado da malha urbana envolvente, com condições sanitárias precárias, e onde se 

concentram pessoas de diversas etnias, com baixas qualificações e rendimentos. Da 

conjugação destes fatores resulta uma imagem de bairro fechado sobre si próprio, 

isolado do que o rodeia, hostil ao exterior, não em termos das pessoas que lá habitam, 

mas do que desperta nas pessoas que o olham de fora. Podemos então caracterizar o 

Bairro como um gueto urbano, onde a estigmatização social é relativamente 

significativa.  

 A imagem atual do Bairro é entendida de diferentes modos consoante os 

pontos de vista dos interlocutores. Para a maioria dos residentes (cabo-verdianos 

essencialmente), o Bairro é visto geralmente como local de fortes relações de 

vizinhança e de proximidade, como uma “comunidade familiar” (Entrevistado 10), e 

onde as más condições sanitárias e a falta de infraestruturas representam os 

principais aspectos negativos. Apesar dos aspectos positivos do Bairro enunciados 

pelos moradores, o seu discurso denota igualmente a consciência da imagem 

desfavorável que muitas vezes  é transmitida para o exterior: 

 

“nós recebemos as pessoas de braços abertos, assim, sem problemas, e acho que 

isso já é bom, porque há muitas pessoas que se calhar ficam com aquela coisa de 

entrar no Bairro” (Ana, 45 anos, doméstica, há 18 anos no Bairro);  

 

“já pelo nome, normalmente há sempre uma resistência, e isso é de quê? Há sempre 

uma resistência, mas nós que estamos dentro, conhecemos efetivamente o nosso dia 

a dia e as pessoas que nos conhecem também” (Manuel, 53 anos, cabo-verdiano, 

pedreiro e ladrilhador, há 15 anos no Bairro).  
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Já os entrevistados não residentes constataram o seu isolamento e o sentimento de 

insegurança a que o Bairro está associado:  

 

“Acaba por ser um bairro isolado até pelas suas próprias características físicas, é um 

bairro de barracas onde as pessoas não têm condições de habitabilidade, não têm 

condições de vida social, e acabam por estar um pouco afastados da própria 

freguesia, não por uma questão institucional mas por uma questão mais social... é 

sempre olhado de lado, e é importante ligar estes tecidos ao existente, porque eles 

também têm uma forma de vida própria, têm formas de estar, formas de agir” (João, 

41 anos, urbanista e assessor de vereação);  

 

“O único problema que existe ali é ‘pessoal’ que faz os furtos fora daqui e depois vai-

se esconder lá (…) já várias vezes lá fui com a polícia, e depois eles escondem-se lá 

naqueles becos... às vezes são culpabilizados de uma coisa que não têm culpa 

nenhuma, vamos lá. Às vezes (…) o Bairro é mal visto por causa disso, mas o 

‘pessoal’ em si é ‘pessoal’ ordeiro e pacato” (António, 57 anos, Presidente da Junta de 

Freguesia da Póvoa de Santo Adrião). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 Causas do isolamento do Bairro 
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 Aproveitando o exemplo do Bairro de Alfama para descrever este caso, o 

Barruncho “é um espaço social extremamente fechado sobre si próprio, para o que 

contribuem desde fatores de ordem urbanística, a própria configuração física do 

Bairro, a sua malha (...) apertada, o seu aspecto materialmente fechado, de mundo à 

parte, até à natureza demarcada das atividades que aí se exercem, passando pelas 

redes e hierarquias sociais locais e pelo carácter muito próprio e vincado de formas 

culturais que constituem e exprimem, nos planos do quotidiano e das práticas 

simbólicas, a vida colectiva do Bairro” (COSTA, 1999: 84). O Bairro é, assim, um caso 

onde “a concentração de populações de baixos rendimentos contribui para criar 

guetos urbanos e estigmas sociais que, mais do que a degradação urbanística, 

tendem a dificultar a integração económica e a aceitação social das pessoas que nele 

residem” (BRANDÃO e REMESAR, 2004: 74). Requalificar os espaços do Bairro é, 

portanto, um imperativo, mas não condição única para a resolução do estigma 

negativo que o afecta. É necessário qualificar os seus moradores, numa tentativa de 

superar as altas taxas de desemprego, e criar condições adicionais que dinamizem a 

zona e contribuam para a integração social dos habitantes do Bairro. Não basta lidar 

com o aspecto estético da imagem negativa do Bairro, é necessário atuar nas raízes 

do problema. Não adianta propor uma intervenção cosmética no Bairro se tudo o resto 

se mantiver intato.  

 Deste modo, é necessário pensar numa solução mais abrangente que inclua não 

só a reabilitação do Bairro, reduzindo o seu “aspecto materialmente fechado”, mas 

também que promova a integração dos moradores na sociedade, inserindo-os no 

mercado de trabalho, e levando-os a participar mais ativamente em atividades 

comunitárias. É urgente uma reabilitação urbana sustentada que vise a revitalização 

dos espaços físicos, e da sua vertente social, cultural e económica, de modo a abrir o 

Bairro ao exterior. Não basta “requalificar os bairros, é preciso requalificar toda a sua 

envolvente próxima, criar as continuidades urbanas que não existem e deixam os 

bairros isolados no espaço; esta requalificação deve ser também funcional, 

introduzindo a função económica, praticamente inexistente, criando novos espaços 

que gerem oportunidades de emprego e de pequenos negócios de proximidade. É 

preciso dotar os bairros do que lhes falta e que existe noutras zonas da cidade; é 

necessário criar e melhorar as acessibilidades e relações mútuas; é absolutamente 

necessário romper o isolamento físico e social, é preciso promover, decididamente, 

uma forte ‘ancoragem’ urbana e social” (BRANDÃO e REMESAR, 2004: 74).  
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 Esta “ancoragem urbana e social” deve ser obtida, em grande medida, através 

do equipamento proposto. Se “a produção de imagens é condicionada por elementos 

estéticos e programáticos, ou seja, pela existência, por exemplo, de equipamentos que 

são ou não apreciados e usufruídos” (MATIAS e NEVES, 2001: 156), então pode-se 

depreender que a criação de um equipamento naquele local tem a capacidade de 

influenciar a imagem que se produz desse mesmo local. Ao ser implantado numa zona 

adjacente ao Bairro e inserido no parque urbano também proposto, pretende-se que o 

equipamento se assuma quase como um espaço de transição entre o Bairro e o 

exterior, tornando mais fácil, tanto física como mentalmente, o acesso e a 

transposição do Bairro. O fácil atravessamento do equipamento, o alinhamento dos 

seus principais percursos com os acessos do Bairro, e o contato visual permanente 

com o mesmo (como na sala de leitura), são exemplos de tentativas de “coser” o 

Bairro com o que o rodeia. A multifuncionalidade do equipamento também participa na 

estratégia de atração de pessoas ao local e ao Bairro e na inserção dos seus 

moradores através da convivência social e da realização de atividades conjuntas. No 

fundo, pretende-se que o equipamento seja o elemento de conexão entre Bairro e 

envolvente, e uma aposta “na qualificação dos territórios periféricos como estratégia 

para dar lugar a uma imagem identitária própria identificativa do Concelho nos 

contextos local e global” (MATIAS e NEVES, 2001: 163). 

 Assim, o equipamento é parte fundamental da estratégia de dignificação do 

Bairro e da zona perante a cidade, de substituição da imagem de espaço segregado 

por uma nova auto e hétero percepção do espaço do bairro. Neste projeto, portanto, 

não se trata unicamente que os habitantes das zonas “escuras” possam circular pelo 

território metropolitano. Trata-se também de “iluminar” estas zonas para que sejam 

visíveis e atrativas ao resto da cidade. Todos temos direito à cidade e este direito 

inclui a mobilidade e também o reconhecimento dos outros. Todos temos direito a 

sentir-nos orgulhosos do lugar onde vivemos e a que os outros reconheçam a 

dignidade da nossa zona de residência61 (BORJA, 2003: 37). É reconhecer o Bairro 

não mais como espaço de segregação, mas como digna parte da cidade. 

 

 

 

                                                
61 Tradução livre do original: “no se trata únicamente que los habitantes de les zonas oscuras se puedan mover por el 
conjunto del territorio metropolitano. Se trata también ‘de iluminar’ estas zonas para que sean visibles y atractivas al 
resto de la ciudadanía. Todos tenemos derecho a la ciudad y este derecho incluye la movilidad y también el 
reconocimiento de los otros. Todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos y que los otros 
reconozcan la dignidad de nuestra zona de residencia”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Terminado este trabalho, impõe-se uma reflexão conclusiva sobre o que foi 

apreendido com a sua elaboração. O primeiro estudo de caracterização do Bairro do 

Barruncho e dos seus moradores, fruto de um trabalho colectivo e individual, foi 

fundamental na definição da estratégia de intervenção no Bairro e na definição do tipo 

de equipamento a propor. A partir dele foi possível extrair o perfil sociodemográfico da 

população do Bairro, que se caracteriza essencialmente por ser uma população 

relativamente jovem (a média de idades situa-se nos 27 anos), maioritariamente 

proveniente dos PALOP’s (41% de Cabo Verde), com nenhuma ou baixa qualificação 

académica e baixos rendimentos derivados de atividades ligadas às limpezas e 

construção civil. Além do grupo maioritário de origem africana, o Bairro é também 

constituído por portugueses e portugueses ciganos. Embora no geral exista aceitação 

e respeito entre os vários grupos étnicos do Bairro, também existem alguns registos 

de dificuldades de relacionamento entre esses mesmos grupos. 

 Da análise documental feita combinada com a análise das entrevistas realizadas 

no âmbito da presente dissertação foram evidenciados um conjunto de aspectos 

positivos do Bairro a serem preservados, bem como outros aspectos que, não sendo 

tão positivos, constituem uma oportunidade de ação e eixos prioritários de 

intervenção. Quanto aos aspectos positivos, verificou-se a existência de fortes 

relações de vizinhança e o gosto pelo Bairro, relativamente às dimensões menos 

positivas destacam-se o sentimento de insegurança, a insalubridade e a desunião 

entre os vários grupos que compõem o Bairro. Quanto ao modo como o Bairro é 

percepcionado por si próprio e pelos outros, o seu isolamento é sentido de maneira 

diferente consoante se é residente ou não e, não sendo, se existe uma relação de 

proximidade com os seus moradores. Para os moradores, o Bairro é o local onde se 

estruturam as suas principais redes de sociabilidades e de interação e, por isso, 

tendem a desenvolver uma relação mais afectiva com este e a subvalorizar o seu 

isolamento. Já os não residentes adoptam uma de duas posturas: nos casos em que 

os sujeitos conhecem e têm uma relação com pessoas do Bairro, existe uma 

percepção positiva e favorável do mesmo, nos indivíduos que afirmam não conhecer o 

Bairro nem os seus moradores, existe a tendência para sobrevalorizar o seu 

isolamento e a ideia deste espaço como socialmente segregado. Esta percepção do 

isolamento do Bairro deve-se, por um lado, às suas condições espaciais particulares, 

propícias ao surgimento de atividades marginais que contribuem para a sua imagem 
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negativa, e por outro, ao fato de ali se estruturarem as principais redes de 

sociabilidade do grupo africano, o que reforça para o exterior esta imagem de território 

fechado. 

 A preservação das fortes relações de vizinhança e das referências identitárias 

dos residentes foi o que ditou a opção pela qualificação do Bairro em detrimento de 

uma ação de demolição e de posterior realojamento, que iria resultar numa destruição 

das sociabilidades locais e dos modelos culturais dos seus habitantes. De fato, o 

Bairro necessita de uma intervenção urgente que lide com os problemas graves de 

insalubridade e com a falta de infraestruturas e de estruturas de apoio àquela 

população, mas essa intervenção deve colmatar carências sem pôr em causa a 

coesão social e espacial desta população. É necessário ligar o Bairro à cidade, não 

apenas em termos da sua continuidade com a estrutura urbana envolvente mas 

também nas relações entre o dentro e o fora, ou seja na reciprocidade entre 

moradores do bairro e extra-bairro. 

 É no contexto deste diagnóstico que surge o equipamento proposto. Se a 

proposta urbana visa a consolidação do Bairro e da sua envolvente, o equipamento vai 

mais além na tarefa de quebrar o isolamento físico e social do Bairro e dos seus 

moradores. Ele surge não como resposta isolada aos problemas do Bairro, mas como 

parte de uma ação integrada e global, materializada no plano urbano, sendo que tal 

implicou o conhecimento das necessidades e expectativas da população como parte 

fundamental do próprio processo de projeto. A abordagem multidisciplinar adoptada 

neste trabalho permitiu um melhor entendimento dos problemas em causa, e daí uma 

resposta mais consciente e eficaz no combate dos fenómenos de exclusão social ali 

existentes. 

 Como estratégia para lidar com estes fenómenos de exclusão e de isolamento 

do Bairro optou-se por intervir no território através do espaço público. Assim, neste 

trabalho é proposto um centro sociocultural adjacente ao Bairro do Barruncho, onde se 

procura o intercâmbio de experiências, a interação e a coexistência de grupos sociais, 

culturais e étnicos muito distintos. Estes objectivos são cumpridos nomeadamente 

através da implantação do equipamento numa zona de fronteira entre Bairro e 

envolvente, assim como por via da concentração de atividades num mesmo espaço, 

complementares entre si e com outros equipamentos já existentes. Apesar de o 

equipamento não se destinar exclusivamente aos moradores do Bairro, pois isso iria 

agravar ainda mais o isolamento existente, ele foi concebido de forma a dar resposta a 

certas carências e problemas sentidos pelas pessoas do Bairro, tais como a 
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necessidade de equipamentos de convívio e de apoio aos mais jovens, a qualificação 

dos seus moradores e a criação de oportunidades de emprego, minimizando os 

graves problemas de precariedade face ao trabalho existentes no Bairro, derivados em 

grande parte das baixas qualificações escolares dos seus habitantes. Assim, o 

equipamento integra quer atividades mais direcionadas para a população do Bairro, 

como a associação de moradores, quer outras de âmbito mais abrangente, como o 

espaço de leitura e a cantina. 

 Pelas suas características programáticas e de implantação, o equipamento 

reveste-se de um importante carácter simbólico, e não apenas funcional, assumindo-

se como local de coexistência de diversas referências socioculturais e como elemento 

potencialmente modelador dessas mesmas referências. Ele vai acolher as tradições e 

hábitos culturais dos vários grupos étnicos ali presentes, partilhando-os, e 

constituindo-se, assim, como meio de transmissão de identidades e de memórias. 

Mais relevante é ainda o fato de o equipamento participar na importante tarefa de 

prestigiar e dignificar o Bairro perante a cidade, consolidando o território e reforçando 

o sentimento de pertença daquelas pessoas.  

 Cabe ao arquiteto a difícil tarefa de encontrar um equilíbrio entre todo o conjunto 

de fatores intervenientes no ato de projetar. Tendo o dever de propor a solução mais 

adequada à realidade em questão, o arquiteto tem de se multiplicar e ser também 

investigador e mediador de forma a corresponder da melhor forma a todos os 

intervenientes e a todos os interesses em jogo. Assim, o ato de projetar deve carregar 

consigo a consciência dos seus impactos previsíveis na vida das pessoas e, desta 

forma, minimizar quaisquer consequências potencialmente negativas. 

 Posto isto e para concluir, o ato de projetar neste trabalho é um ato 

multidisciplinar, onde participam um conjunto de aspectos que vão para além da 

arquitetura, mas que a completam. O equipamento proposto é o espaço da 

diversidade: cultural, social, étnica, de funções, de atividades. A diversidade é o que 

define os utilizadores, é o que caracteriza o equipamento e é parte da estratégia de 

ligar o Bairro à cidade. A diversidade é simultaneamente o mote e a resposta. À 

diversidade de utilizadores, responde-se com a diversidade de ofertas no espaço 

público, pois desta forma garante-se a atração de um conjunto alargado e diverso de 

utilizadores e a concretização de um espaço de coexistência sócio espacial como 

pretendido. Com um grande potencial interventivo ao nível das dinâmicas sociais 

locais, deve ser encarado não apenas como um lugar funcional, mas como um 

instrumento de atuação na cidade e na sociedade. Considera-se, portanto, que este 
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projeto é um elemento fundamental para a completa reabilitação da área do 

Barruncho, podendo mesmo assumir-se como ponto de referência de Odivelas e da 

cidade. 
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ANEXOS 

1 | Entrevistas a residentes no Bairro do Barruncho  

2 | Guião e síntese das entrevistas rápidas aos residentes no Bairro do Barruncho  

3 | Entrevistas a não residentes mas que trabalham ou conhecem bem o Bairro   

     do  Barruncho  

4 | Linhas de orientação estratégica para o concelho de Odivelas 

5 | Maquetas de estudo 

6 | Desenhos de estudo 

7 | Projeto: Plano urbano 

8 | Projeto: Centro sociocultural do Barruncho 
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1. ENTREVISTAS A RESIDENTES NO BAIRRO DO BARRUNCHO 

(Guião) 

1. Idade? 

2. Ocupação/profissão actual?  

3. Como ocupa os seus tempos livres? Dentro e fora do bairro? 

4. Há quanto tempo reside no bairro? 

5. Está inserido em algum grupo ou associação? Qual? É apenas membro ou 

ocupa algum cargo dirigente, se sim qual? 

6. Como é que vê o seu bairro?  

7. Gosta de morar no bairro? Porquê? 

8. Como é que acha que as pessoas de fora do bairro vêm o bairro e os seus 

moradores? Porquê? 

9. Nasceu em Portugal? Se sim, onde? Se não, onde? 

a) Se não, exerce actividades que o façam estar em ligação com a sua terra de 

origem? (ex. festas, gastronomia, vê canais de tv, ouve programas de rádio 

específicos, ouve música…)  

10. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

11. É habitual as pessoas do bairro reunirem-se? O que fazem? Quando? Onde? 

12. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

13. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

14. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre algumas culturas, como a cabo-verdiana/cigana e outras (dança, 

gastronomia, etc.)? 

15. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

16. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 
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• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos- pertinente e razões? 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

17. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 

 

 

 

Respostas 

 

Entrevistas longas:  Entrevistado A, Ana (nome fictício) 

Entrevistado B, Manuel (nome fictício) 

 

Entrevistas rápidas:  Entrevista 1 

Entrevista 2  

Entrevista 3 

Entrevista 4  

Entrevista 5 

Entrevista 6  

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Entrevista 10 

Entrevista 11 
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ENTREVISTADO A  - ANA (nome fictício) 

 

1. Idade? 

45. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Doméstica. 

 

3. Como ocupa os seus tempos livres? Dentro e fora do bairro? 

Fora do bairro, trabalho fora...trabalho na área de Lisboa...é bairro e 

trabalho(...). Nos fins de semana, vou trabalhar aos sábados, depois venho 

para casa, trabalho nas tarefas de casa, depois vou ao ensaio que eu tenho 

também...”faz” parte de um grupo coral africano, às vezes vou...(...) É a 

maneira de ocupar os “tempos”, não tenho muito mais (...) mas para mim já é 

bom. 

 

4. Há quanto tempo reside no bairro? 

Já estou lá há 18 anos. 

 

5. Está inserido em algum grupo ou associação? Qual? É apenas membro ou 

ocupa algum cargo dirigente, se sim qual? 

É o grupo africano que é o “Voz de esperança”.  Dirigimos todos, sim, temos 

um maestro, também, que organiza-nos isso.   

 

6. Como é que vê o seu bairro?  

Como é que eu “vi” o meu bairro? “Opá”, é o meu bairro. O meu bairro não é 

como qualquer “outros bairros”, o meu bairro é um bairro calmo, só tem é o 

nome do bairro, “pronto”, é que às vezes o nome do bairro... ou os outros 

bairros “né”? No sentido em que tem mais “problema” e o nosso também como 

faz parte do bairro também prejudica-nos pelos outros, não é? Mas não, é um 

bairro sossegado, calmo, somos unidos uns aos outros, somos todos africanos, 

portugueses não vi lá, não “tem” lá praticamente.  

 

7. Gosta de morar no bairro? Porquê? 
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Sim, gosto de viver lá, independentemente da situação que há lá, porque 

também temos lá muitas dificuldades mas “pronto”... temos que estar lá “né”? 

Não há outra maneira (...). 

8. Como é que acha que as pessoas de fora do bairro vêm o bairro e os seus 

moradores? Porquê? 

Acham bem porque nós recebemos as pessoas de braços abertos, assim, sem 

problemas, e acho que isso já é bom, porque há muitas pessoas que se calhar 

ficam com aquela coisa de entrar no bairro, mas lá no nosso não, as pessoas 

entram sem problemas porque lá ninguém... E quando se entra lá entra sem 

problemas, e quando se entra e se é uma pessoa que já conhecem é melhor 

ainda. (...) Tiveram lá e viram aquele convívio que nós fizemos, e não teve 

nenhum problema. (...) Eu por exemplo no meu caso convivo mais com os 

meus pais que vivem lá ao pé de mim, as outras pessoas cumprimento “né”, é 

o “bom dia” e o “boa tarde”, é só... (...) Mas assim para estarmos “unidos” uns 

aos outros, assim, por exemplo, como esse espaço que aí tem e onde nós 

podemos estar aí todos, nós não somos unidos uns com os outros para esse 

tipo de situação... e é um bocadinho mau. 

 

9. Nasceu em Portugal? Se sim, onde? Se não, onde? 

a) Se não, exerce actividades que o façam estar em ligação com a sua terra 

de origem? (ex. festas, gastronomia, vê canais de tv, ouve programas de 

rádio específicos, ouve música…)  

Não, nasci em Cabo Verde e vim de Cabo Verde com 27 anos, já fiz 45, já 

tou aqui...Março, hoje é quê? 5? Fez 18 anos... A cachupa, as outras 

coisas? Sei lá, é a nossa comida “né”? Que é a nossa tradição, que aqui 

também fazemos “né”? (...) Rádio? Também não sou assim muito dessas 

coisas. Vejo a RTP África (...), mais para lembrar o tempo, o meu tempo, 

aquele que já passou não é? Aquilo que eu fazia quando tinha 18, 19 

anos... 

 

10. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

A cultura é diferente (...). Eu acho que cada um... cada um de nós temos a 

nossa tarefa não é? Pronto, é trabalho, é casa, campo... campo sim, “olha” o 
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meu pai, por exemplo, tem lá uma hortinha que é o campo dele, lembra Cabo 

Verde não é? 

 

11. É habitual as pessoas do bairro reunirem-se? O que fazem? Quando? Onde? 

Não... não porque lá está. Nessa altura quando nós pensamos fazer esse 

grupo, para esse almoço, tentei ver se havia mais pessoas (...), mas não 

mostraram muito interesse. Porque há mais pessoas do que aquilo que vocês 

viram. Mas as pessoas não mostram interesse, que acho que é pena, porque 

só assim podemos ter aquilo que nós queremos... ou conviver um com o outro, 

ou mostrar as coisas, a diferença que há no bairro, temos que juntar tudo. 

 

12. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

Acho muito bem, se calhar é uma coisa que deviam ter feito há mais tempo, faz 

muita falta, temos homens, temos crianças... (...) ter o tempo livre, ocupado, 

jovens por exemplo vê-os na rua sentados, querem ter um sítio para estar a 

conviver e não têm... Isso aliás é uma coisa que já falaram há muito tempo, 

falam, falam, falam... (...) Eu também já fui tesoureira na associação do bairro, 

(...) tinhamos lá um espaço para convivermos, como os outros bairros têm, só 

que depois aquilo foi abandonado... lá está, a junta fez aquilo que tinha de 

fazer, mas nós tinhamos que mostrar mais interesse naquilo, e não foi... 

Portanto a junta acabou por tirar aquilo porque também estava a ser invadido, 

sem fazer nada... Acho que sim, é bom ter isso (...) porque no caso de isso 

acontecer deviamos ter mais do que uma pessoa responsável pela associação, 

para nos organizar, para ser mais responsável nessas coisas, para ver se 

aquilo vai em frente. Porque tem que ser um e depois os outros...não é? (...) 

Aliás, eu acho que nós temos uma cota, eu por acaso tive a falar sobre isso 

com uma senhora que antigamente era tesoureira, e ela disse-me que eles até 

têm uma conta aberta que era para esse tipo de associação... mas aquilo foi 

abaixo. (...) É uma coisa que já tentaram, fazer a mesma coisa, e nunca 

conseguiram, então as pessoas agora ficam com aquela conversa, não fazem, 

é mesmo para perder o tempo... 

 

13. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 
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14. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre algumas culturas, como a cabo-verdiana/cigana e outras (dança, 

gastronomia, etc.)? 

Acho que sim, acho bem, eu gosto de ensinar, gosto também de ser ensinada, 

porque há certas coisas que também não sei... gosto. 

 

15. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

Ah sim, sim... eu até sou uma pessoa que gosto de voluntariado. Eu por acaso 

não sabia como é que aquilo funcionava, mas no ano passado vieram com 

essa coisa de fazer isso no supermercado e eu mostrei interesse para fazer 

isso, (...) eu não me importo de fazer isso porque eu gosto de ajudar quem 

precisa e apoiar também. Por exemplo, lá no bairro, sou uma pessoa que se tu 

precisas de mim estou cá para ajudar, (...) sou uma pessoa que me dou muito 

facilmente com as pessoas, basta encontrarmo-nos, vimo-nos, olhar um para o 

outro, começa por isso, e já a amizade começa a entrar. (...) Aliás, na semana 

passada fomos, o nosso grupo “Voz da Esperança”, fomos a uma associação 

de crianças abandonadas e tivemos lá a mostrar-lhes como é que se faz as 

tranças, como em Cabo Verde, os produtos que era necessário para pôr no 

cabelo dos africanos, foi um convívio (...). 

 

16. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

(...) Se nós temos o espaço para isso, podemos conviver com as outras 

pessoas, com as pessoas dos outros bairros... a associação, “pronto”, é 

fazermos “tipo” uma cota, organizarmos um almoço, ou então termos 

uma máquina de café e vendermos aquilo, mesmo para estarmos a 

conviver uns com os outros, jogar cartas, estarmos a fazer uma peça de 

teatro, estarmos a cantar, é isso... 

 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 
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Sim, sim... 

 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

(...) Por exemplo lá no bairro há pessoas que não têm escola, não 

sabem escrever o nome deles... Se nós temos esse espaço... Pelo 

menos o nome da pessoa, vai a um sítio, quer assinar, sabe dar o nome 

dele. 

 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos- pertinente e razões? 

Para crianças, jovens também, que às vezes estão lá 7 ou 8 num sítio, 

encostados lá. Se têm aquele espaço, eles estão lá, não é? (...) Em vez 

de ir para aqueles sítios, iam jogar, conviver uns com os outros...já é 

bom. Até é bom para nós e é bom para o bairro, para a comunidade 

não é? Lá não temos nada, é que nós não temos mesmo nada. Temos 

a nossa casa porque estamos lá dentro, não é? E se a pessoa vê, há 

bairros que têm uma associação, todos os bairros têm uma associação, 

só no nosso é que não há. Nós não sabemos quando é que nós vamos 

sair de lá. Eu, quando nos disseram que nós íamos sair de lá, eu ainda 

não tinha o meu primeiro filho que está com 23 anos, está a ver? 

Portanto eu já estou cá há 18. (...) A minha filha está com 8 anos e se 

calhar vai ficar... 

 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

Também é bom, é bom. 

 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

 

17. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 
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O que é que eu espero? Eu espero...é assim, se estão a pensar em tirarem-

nos tiram-nos, se não estão a pensar “que nos tiram”, pelo menos que nós 

tenhamos o bairro de outra maneira, que nós estamos lá dentro, estamos lá a 

viver não é? E nesse caso, esse espaço da associação... Temos a nossa luz, 

(...) temos a nossa água, a água já não temos problemas graças ao presidente 

da junta, não é este mas o outro que já esteve antes deste, temos a estrada 

estável, para nós e para os nossos filhos... eu acho que é isso. Espero bem 

que daqui a 3 anos eles pensem nisso, para resolver o nosso problema, (...) se 

ficarmos lá. Arranjar-nos aquilo (...) para também ficarmos mais confortáveis no 

bairro não é? 
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ENTREVISTADO B - MANUEL (nome fictício) 

 

1. Idade? 

53 anos. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Sou pedreiro e ladrilhador. 

 

3. Como ocupa os seus tempos livres? Dentro e fora do bairro? 

Infelizmente tenho quase todo o tempo livre, agora com a falta de emprego. 

Estou desempregado há algum tempo. Fico no bairro a maior parte do tempo... 

Bom, no meu caso particular, eu vim ontem, porque tive que me deslocar, por 

causa do trabalho, à ilha dos Açores, estava na ilha Terceira. Cheguei ontem, e 

ao saber que é para o bem do bairro, vim aqui hoje (apresentação dos 

projectos realizados pelos  alunos, no âmbito de Lab. Projecto VI). Eu soube 

através da Edna, mas também foi comunicado muito “em cima”. 

 

4. Há quanto tempo reside no bairro? 

Há 15 anos aproximadamente. 

 

5. Está inserido em algum grupo ou associação? Qual? É apenas membro ou 

ocupa algum cargo dirigente, se sim qual? 

Não, por acaso não. 

 

6. Como é que vê o seu bairro?  

Gosto de lá morar. E é um bairro que, de todo, não é dos piores, não é? As 

pessoas quase todas se conhecem e comunicam. 

 

7. Gosta de morar no bairro? Porquê? 

Gosto, gosto. É verdade que precisa mesmo da criação de estruturas e de 

infraestruturas. Mas gosto das pessoas, e pronto... 

 

8. Como é que acha que as pessoas de fora do bairro vêm o bairro e os seus 

moradores? Porquê? 
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Hum... Pronto, bairro, já pelo nome, normalmente há sempre uma resistência, e 

isso é de quê? Há sempre uma resistência, mas nós que estamos dentro, 

conhecemos efectivamente o nosso dia a dia e as pessoas que nos conhecem 

também, embora fora do bairro, as pessoas de fora... Do nosso bairro pouco 

falam, assim, em termos de maldizer não é? É um bairro pacato, tem 

“cordialidade”, as pessoas conhecem-se e temos também conhecimento com 

pessoas de outros bairros que nos visitam, e nós visitamos os outros bairros. 

Não de aqui à volta mas, por exemplo, bairros de outros concelhos, porque a 

comunidade africana liga-se, mesmo distante, mas há essa comunicação e 

união assim aos fins de semana, uma actividade de festa, actividade também, 

não só de festa, mas também de velório. Somos muito unidos. 

 

9. Nasceu em Portugal? Se sim, onde? Se não, onde? 

b) Se não, exerce actividades que o façam estar em ligação com a sua terra 

de origem? (ex. festas, gastronomia, vê canais de tv, ouve programas de 

rádio específicos, ouve música…)  

Não, nasci em São Tomé. A RTP África faz-me lembrar S. Tomé e como 

estou desempregado, por acaso, estou atento à RDP África. 

 

10. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos?  

 

11. É habitual as pessoas do bairro reunirem-se? O que fazem? Quando? Onde? 

Sim, sim. Em actividades festivas e desse género. É uma actividade que, aqui, 

as pessoas se juntam, conversam... Como há pequenas movimentações, vem 

daqui, vem dali... 

 

12. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

É mesmo indispensável, porque é aí onde haverá mais ligação, mais opiniões, 

mais evolução, mais participação, porque é verdade que não havendo um sítio 

próprio, específico, para nos reunirmos, limitamo-nos a estar na nossa porta, 

ou à porta de um amigo... porque muitos não gostam. Se houver um espaço 

indicado, onde a “gente” pode estar, a conversar, divertir, fazer jogos, 
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competições, torneios, aí já haverá mais participação colectiva, mais convívio 

e, daí, mais evolução para o próprio bairro. 

 

13. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

Também é bem-vindo, porque igualmente se podiam fazer competições 

interbairros, ou interzonas, que iam dar mais vida, não só para o nosso, como 

também para o dos outros. 

 

14. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre algumas culturas, como a cabo-verdiana/cigana e outras (dança, 

gastronomia, etc.)? 

Também é importante, porque havendo esse intercâmbio, essa troca, haverá a 

oportunidade de nós conhecermos a cultura dos outros, e os outros da nossa. 

 

15. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

No princípio não falei do voluntariado, mas também é um dos aspectos que se 

constitui mais quando há uma colectividade que se junta, e aí haverá 

objectivos, programas, propósitos, aí haverá iniciativas para o voluntariado, 

para participarem na ajuda, em actividades de limpeza, preparação do bairro, 

cuidar das pessoas, dos mais velhos que precisam de apoio, dos mais novos, 

pronto... é nesse contexto que eu falo, e espero termos oportunidade de fazer 

isso. 

 

16. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

É isso que eu disse. Não havendo agora esse espaço específico, não 

há esse envolvimento, mas com o futuro, havendo esse espaço, é 

evidente que haverá, e é necessário. Além da cantina, também uma 

biblioteca, espaços para lazer, para actividades lúdicas... Para se 

ensinar, aprender. Por exemplo, eu fui professor de educação física, eu 

leccionei no meu país... são muitas pessoas que eu posso ensinar, 
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karaté, muitas coisas que as pessoas gostam... brincar, fazer 

actividades, e também aprender. 

 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos- pertinente e razões? 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

 

17. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 

Espero que, na perspectiva da câmara, conforme entender, se “levarem” 

abaixo uma parte significativa, como já se falava em eliminar o bairro... Não 

sendo esse o propósito, eu espero um futuro muito promissor e muito mais 

lucrativo para a própria câmara, ou a junta. 
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2. GUIÃO E SÍNTESE DAS ENTREVISTAS RÁPIDAS AOS RESIDENTES NO 

BAIRRO DO BARRUNCHO (Trabalho de análise realizado pela turma 5D) 
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    Síntese das respostas: 
 

 

 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 ENTREVISTA 3 

IDADE / GÉNERO 59 anos (F). 46 anos (M). 29 anos (M). 
OCUPAÇÃO/ 
PROFISSÃO 

ACTUAL 

Reformada há 2 anos 
(trabalhava nas 

limpezas). 

Desempregado há 4 
anos. 

Desempregado 
há 2 anos. 

ORIGEM Cabo-verdiana. Cabo-verdiano. Cabo-verdiano. 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

NO BAIRRO 
26 anos. 10 anos. 

4 anos (com 
morte do pai, 
dos primeiros 
habitantes do 
bairro há mais 
de 30 anos). 

NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO 4ª classe. 4ª classe. 5ª ano. 

BAIRRO/ RELAÇÃO ENTRE MORADORES 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

� Respeito entre 
vizinhos e forte 
sentimento de 

vizinhança (há zonas do 
bairro onde não vai por 

falta de afinidade com os 
moradores). 

� Interacção entre 
gerações. 

� Afirma haver, em 
geral, proximidade 

entre vizinhos.  

� Forte relação 
de vizinhança. 
Há, em geral, 
proximidade 

entre vizinhos, 
mas há muitas 

zonas do  bairro 
que não 
conhece. 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS 

� Receio dos “miúdos”, 
alguma insegurança. 

� Cortes sucessivos de 
luz. 

- - 

EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

� Proximidade da Igreja 
Nova, praça, posto 
médico, escolas. 

� Convívio na igreja.  
� Vive muito o bairro. Ao 
fim-de-semana e dias de 

festa, o grupo é maior 
(casa da D. Conceição 

ou do Sr. Pedro). 

- 

� No dia-a-dia 
costuma juntar-
se com vizinhos 
na rua, ao pé de 
casa. Nos dias 

de festa as 
pessoas juntam-
se no pátio do 

Sr. Pedro. 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS 

� Falta electricidade e 
pavimentação das ruas. 

� “Há falta de médicos. 
Eu não tenho médico 

de família”. 
� Lixo espalhado pelo 

bairro.  
�Falta de saneamento 

- 

EXPECTATIVAS 
E 

NECESSIDADES 
FACE A UM 

FUTURO 
EQUIPAMENTO 

� Associação de 
moradores, espaço de 

convívio para os 
residentes, áreas para 
crianças, mercearia. 

� Contacto com pessoas 
de fora do bairro seria 

muito positivo. 

� “Cafés não são 
precisos. É preciso 
equipamentos para 

saúde, para actividades 
físicas, para convívio”. 

� Lugar para festas 
(salão/ associação de 

moradores). 

� Creche. 
� Associação 
de moradores. 
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 ENTREVISTA 4 ENTREVISTA 5 ENTREVISTA 6 
IDADE / 

GÉNERO 69 anos (F). 43 anos (F). 13 anos (F). 

OCUPAÇÃO/ 
PROFISSÃO 

ACTUAL 

Limpezas (na Cova da 
Moura). Limpezas. Estudante (7ºano). 

ORIGEM Cabo-verdiana. Cabo-verdiana. Portuguesa (pais  
cabo-verdianos). 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

NO BAIRRO 

28 anos (primeira a 
construir casa naquela 

zona do bairro). 
13 anos. 

11 anos (pais 
mudaram-se para o 
Barruncho quando 

tinha 2 anos). 
NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO 4ª classe. 4ª classe. - 

BAIRRO/ RELAÇÃO ENTRE MORADORES 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

� Forte relação de 
vizinhança e 
familiaridade. 

� Sensação de 
segurança (apesar de, 
desde que veio para o 

 bairro, ele já ter crescido 
e mudado muito. Há 

caras que não conhece). 

� Muito convívio 
entre vizinhos 

próximos. 

� Gosta do bairro, 
de ter muitos 

amigos. 
� Sensação de 

 segurança. 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS - � Insegurança. - 

EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

� A igreja tem um papel 
cada vez mais activo na 
integração do bairro na 

 comunidade. 

- 
� Nos tempos livres 
pratica patinagem 

na escola. 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS 

� Faltam instalações de 
saneamento básico e 
pavimentação da rua. 

� Falta 
electricidade, 
saneamento 

básico, limpeza do 
lixo, pavimentação 

 das ruas. 

- 

EXPECTATIVAS 
E 

NECESSIDADES 
FACE A UM 

FUTURO 
EQUIPAMENTO 

� Associação de 
moradores e jardim. 

� Equipamentos não só 
para os habitantes do 
bairro, mas também 

para a envolvente: “(...) 
antes as pessoas 

tinham preconceito e 
medo de entrar no 
Bairro. Foi a Irmã 

Cármen da paróquia 
que abriu as portas ao 
Bairro. Foi fundado um 
coro no bairro, e agora 
até já vêm grupos de 
jovens ao Bairro fazer 

jogos com as 
crianças...”. 

� Espaços infantis 
(creche, jardim 

infantil) e de 
acompanhamento 
escolar dos mais 
novos: “tudo para 
os tirar da rua”. 

� Associação do 
bairro. 

� Jardim. 
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 ENTREVISTA 7 ENTREVISTA 8 ENTREVISTA 9 
IDADE / 

GÉNERO 60 anos (M). 20 anos (F). 28 anos (F). 

OCUPAÇÃO/ 
PROFISSÃO 

ACTUAL 

Trabalhador por conta 
própria na construção 

civil (sem trabalho 
agora). 

Desempregada. Vendedora 
ambulante. 

ORIGEM Cabo-verdiano. Cigana. Cigana. 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

NO BAIRRO 

8 anos (casa pertencia 
a outro morador do 

bairro). 
6 anos. 16 anos. 

NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO - - - 

BAIRRO/ RELAÇÃO ENTRE MORADORES 

ASPECTOS 
POSITIVOS - - 

� Segurança que o 
bairro lhe transmite. 
� Não interage com 

os outros 
moradores do 

Bairro, contudo, há 
uma relação 

de respeito mútuo. 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS 

� Não convive com 
vizinhos (recebe 

familiares ao fim-de 
semana em casa). 

- 

� Falta de civismo 
da  vizinhança 

quando passeia os 
animais 

domésticos. 

EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS - - - 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS 

� Lixo abandonado. 
� Esgoto ao ar livre. 

� Lama causada pela 
falta de pavimentos. 

� Lixo abandonado. 
� Barulho. 

 
� Falta de 

iluminação pública. 
 

EXPECTATIVAS 
E 

NECESSIDADES 
FACE A UM 

FUTURO 
EQUIPAMENTO 

� Creche. 
� Locais de reunião. � Jardim infantil. 

� Espaço comum 
para festas dentro 

do bairro. 
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 ENTREVISTA 10 ENTREVISTA 11 ENTREVISTA 12 

IDADE / 
GÉNERO 60 anos (M). 55 anos (M). 67 anos (F). 

OCUPAÇÃO/ 
PROFISSÃO 

ACTUAL 

Desempregado 
(trabalhava na 

construção civil). 

Desempregado 
(trabalhava na 

construção civil). 
Reformada. 

ORIGEM Cabo-verdiano. Português. Portuguesa. 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

NO BAIRRO 
39 anos. 

50 anos (foi dos 
primeiros moradores 
do bairro, veio com 6 
anos, os seus pais 

construíram a casa e 
pagavam renda ao 

proprietário da Quinta 
do Barruncho). 

51 anos (foi das 
primeiras moradoras 

do bairro). 

NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO - - - 

BAIRRO/ RELAÇÃO ENTRE MORADORES 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

� Gosta do bairro 
pela sensação de 

pertença. 
� Comunidade 

“familiar”. 

- - 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS - 

� Sente insegurança 
no bairro. 

� Dentro do bairro 
não sai da zona da 
sua casa nem se dá 

com os vizinhos: 
“...não conheço 98% 

das pessoas do 
Bairro...”. 

� Não costuma sair 
muito do bairro. 

EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS - - - 

PROBLEMAS E 
CARÊNCIAS - -  

- 

EXPECTATIVAS 
E 

NECESSIDADES 
FACE A UM 

FUTURO 
EQUIPAMENTO 

- - - 
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3. ENTREVISTAS A NÃO RESIDENTES MAS QUE TRABALHAM OU CONHECEM 

BEM O BAIRRO  DO  BARRUNCHO  

 

(Guião) 

1. Idade? 

2. Ocupação/profissão actual?  

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações? 

4. Onde reside (freguesia e concelho)? 

5. Como é que vê o Bairro do Barruncho e os seus moradores?  

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro? 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa(s) pessoa(s)? 

8. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)? 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos - pertinente e razões? 



                                                                     Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 

 97 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 
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ENTREVISTADO 1 - JOÃO (nome fictício) 

 

1. Idade? 

41. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Sou urbanista e assessor de vereação. 

 

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações?  

Não directamente... Sim, de alguma maneira, nesse caso sim. Nas várias 

situações p olíticas e também no contacto com o público, portanto nos 

projectos da câmara municipal. Também sou secretário municipal, é onde 

tenho mais contacto com esses problemas. Profissionalmente tenho contacto, 

porque este projecto acaba por ser uma primeira aproximação aos problemas 

do município, e para ter um pouco mais do sentido de maturação na análise 

dos projectos. E naturalmente todo o território está sobre essa influência não 

é? E o Barruncho é um deles (...) Não é por acaso que quando falei com o 

vosso professor, me veio a ideia de trabalhar sobre um território onde as 

questões sociais, ambientais e económicas estão juntas, que é o 

desenvolvimento sustentável, e o Barruncho pode ser isso. 

 

4. Onde reside (freguesia e concelho)? 

Em Lisboa, já residi cá mas vivo em Lisboa. 

 

5. Como é que vê o bairro do Barruncho e os seus moradores?  

Acaba por ser um bairro isolado até pelas suas próprias características físicas, 

é um bairro de barracas onde as pessoas não têm condições de habitabilidade, 

não têm condições de vida social, e acabam por estar um pouco afastados da 

própria freguesia, não por uma questão institucional mas por uma questão 

mais social... é sempre olhado de lado, e é importante ligar estes tecidos ao 

existente, porque eles também têm uma forma de vida própria, têm formas de 

estar, formas de agir. E essencialmente a cidade em que vivemos hoje e que 

temos hoje, que foi sujeita a um processo de urbanização intenso que isolou as 

pessoas e toda a gente olha com desconfiança uns para os outros, e aquilo 



                                                                     Projetar com a Diversidade 
                                           O Equipamento como estratégia de ligar o Bairro à Cidade                  

 

 99 

que eu sinto é que o bairro do Barruncho pode dar uma visão mais humana e 

mesmo dar mais humanidade às relações e à forma de viver o espaço, de 

habitar, e esse é o grande desafio do Barruncho...e qualificar a vida das 

pessoas. 

 

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro? 

Facilmente nós numa planta encontraríamos isso, não é? Eu acho que é a vivência 

das pessoas, acho que essas fronteiras nunca se conseguem ver de imediato, 

muitas vezes conforme nós vamos evoluindo, na observação do bairro, à forma de 

habitar, essas fronteiras vão-se expandindo ou vão-se regredindo, isto pode ser 

paradoxal... As fronteiras são também físicas, são delimitadas por aquela via que 

está lá em cima, ao pé da escola, e pela linha de água que está cá em baixo, 

portanto há ali uma divisão territorial, quase toponímica (...) e essa pode ser uma 

das divisões. Acho que a divisão ou os limites do bairro são muito mais leves, 

podem ir até à própria vida da pessoa, à fronteira que a própria pessoa cria. Há 

uma fronteira de facto que existe que é a questão social, ali existe uma fronteira 

muito pesada e que é se calhar a que tem mais visibilidade e essa é que deve ser 

mitigada, para não haver fronteiras... 

 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa(s) pessoa(s)? 

Não conheço ninguém do bairro, já fui lá algumas vezes, fui em âmbito político e 

agora convosco, e fui lá durante umas campanhas eleitorais, que também é 

interessante ver porque são contactos diferentes e dá para ver a reacção das 

pessoas, mas não é um bairro que eu frequente. Aliás, eu praticamente, e isto 

pode parecer um bocado “estúpido”, é mesmo o termo, (...) mas muito trabalho que 

eu pretendo desenvolver na câmara é preciso andar nos bairros, entrevistar as 

pessoas, ver qual é a dinâmica que os bairros têm (...). Qualificar um projecto com 

as pessoas, incluindo a participação que é fundamental... Mas não frequento muito 

o bairro, não é por ser o Barruncho...os outros também não frequento muito. 

 

8. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

O que é que distingue? Eu acho que é a cultura... Aí vamos entrar em questões 

que são muito profundas. Os hábitos culturais que cada um tem (...), são muitas 
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vezes os próprios mecanismos de defesa das comunidades... São territórios que 

têm um entendimento diferente do território de cada um deles, cada comunidade 

tem um entendimento diferente. Foi engraçado aquela vossa primeira análise 

social... era muito importante para o vosso trabalho... e na realidade vocês viram 

que as coisas vão-se sempre dividindo um pouco, quanto mais vamos observando 

mais divisão há. Se olharmos para o município de Odivelas ele está dividido em 

freguesias, e isso é mais uma divisão administrativa, mas se nós formos olhar para 

as pessoas elas próprias marcam espaços... Se olharmos para a Póvoa de Sto. 

Adrião existem divisões até pelo próprio bairro, e o que é que caracteriza essas 

divisões? A população da freguesia da Póvoa olha de forma diferente para o 

Barruncho... quando nós olhamos para o Barruncho há divisões dentro do próprio 

Barruncho, e eu acho que isso tem a ver com as próprias comunidades e também 

com a questão territorial que há ali dentro. Há muitas vezes um limite, uma 

barreira, que pode dividir (...) o bairro. Há ali um pormenor que para mim é muito 

importante, há falta de espaço público... há falta de um espaço centralizador, uma 

praça, algo, que centralize todos, e isto é um dos grandes problemas do urbanismo 

em Portugal, que nós temos hoje (...). O lote foi o que gerou isto, a ausência de 

espaço público, a ausência de espaços de permanência, da praça (...). 

 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

Eu acho que aí tem que haver várias coisas. O bairro tem de ter uma praça, tem 

que haver uma hierarquização da estrutura da freguesia e do município... como 

nós vemos em Lisboa, a grande praça de Lisboa é o Terreiro do Paço (...). 

Perceber a dinâmica, fazer uma análise espacial, isto é outra matéria que é muito 

importante também. O bairro precisa de uma praça, e eu também acho que a 

funcionalidade que as pessoas lhe dão, a dinâmica que as pessoas lhe dão, vão 

ao encontro de uma coisa que é elas próprias criarem a dinâmica (...). Se calhar 

eles têm uma praça, mas uma praça que aglutinasse o resto da freguesia, e não 

há, só aqui em baixo, na parte mais antiga. (...) É importante haver uma praça no 

bairro, um lugar de permanência, um lugar de encontro, dentro de uma estrutura 

da freguesia, municipal... Eu acho que o equipamento é fundamental (...), de 
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âmbito municipal, que obrigasse as pessoas a frequentar, criar uma dinâmica de 

utilização do espaço, para quê? Para criar uma centralidade, um pólo, o que é que 

leva lá as pessoas? É uma função, é uma actividade, é um equipamento, portanto 

é um serviço público digamos assim, e isso tudo é importante. Porque quanto mais 

afastados estes bairros estão do resto, mais vai obrigar a população do bairro a 

resistir e a criar fenómenos que nós conhecemos (...), é levar as pessoas a 

estarem integradas no resto (...), para haver a tal coesão. (...) Quando nós 

levamos territórios à depressão elas reagem, há uma reacção, e eu acho que não 

seja tão visível ali (...). E eu acho que o equipamento é um pólo educativo, 

dependendo da função que a gente lhe atribua (...), vamos supôr, ou uma 

extensão do centro de saúde, uma creche, ou um centro de dia, algo que gere 

movimento de pessoas e que leve as pessoas até lá. 

 

11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)? 

 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

(...) Nós temos um problema, é que há pessoas que não têm rendimento e estar a 

chegar ao pé de uma pessoa desse tipo “olhe quer vir dar aquelas aulas de borla” 

e ela diz “olhe eu tenho contas para pagar” e, (...) portanto, é para pensar como é 

que se deve reagir a essas questões, porque nós utilizamos esses mecanismos 

que estão a funcionar em países que estão equilibrados e muitas vezes esse tipo 

de respostas não são adequadas à nossa realidade (...). Eu acho que muitas 

vezes essas questões do Banco do Tempo podem funcionar numa estabilidade 

social em que as pessoas querem ter uma actividade extra (...). Há uma parte do 

equipamento que pode ser municipal (...), há um pretexto institucional que possa 

gerar emprego e não só, o resto do espaço pode estar ligado à comunidade (...), 

um espaço onde possam haver cursos de formação profissional, ou as pessoas 

ganharem competências económicas ou de emprego, algo assim, deixar uma parte 

mais aberta. Mas acho que a ideia de ter um equipamento, sim, sem dúvida 

nenhuma. 
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13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

(...) É importante termos certas questões presentes, que é, uma cantina 

social “ok”, é importante, mas porquê uma cantina social ao pé de um 

bairro com gente com menos recursos? Porquê? É estar a levar a 

pobreza (...) a um lugar onde as pessoas também já têm necessidades 

especiais, porque não o contrário? Porque não um colégio para 

pessoas com mais capacidade financeira? Como um desafio. Nós 

temos de tornar o território coeso, equitativo (...). Um refeitório social 

leva a pensar que há necessidades de alimentação para a população, é 

uma resposta social à precariedade alimentar da população, por 

factores económicos, por factores de exclusão social... (...) será que é 

isso que vai qualificar o território? Será que é um equipamento que 

pode estar associado a uma escola, para que também os alunos 

percebam quais são as necessidade sociais? (...)  

 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos - pertinente e razões? 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

 

Esta população tem valências, será que eles foram resistentes ou não ao 

desemprego? Quem é que caiu no desemprego e quais as actividades? O 

que é que nós podemos gerar? Gerar uma micro economia, recolocá-los no 

mercado de trabalho, portanto um centro de formação profissional dentro 

dos moldes que têm (...) será que é o mais correcto? Agora o que é que é 
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preciso? É criar o espaço para que as pessoas façam. Muitas dessas 

pessoas ao longo da sua vida sempre gostaram de fazer algo, que até 

pode ter importância na comunidade, para a micro-economia, o ser artesão, 

o ser artesão não é fazer coisas bonitas, não, imaginemos que estas 

pessoas até podem ter a capacidade para costura, para arranjos de 

canalização, pronto. É dar-lhes formação e uma noção de economia local, 

o que é que as pessoas precisam para que elas consigam responder a uma 

necessidade da população. (...) Normalmente estas questões são muito 

rígidas, (...) se fôr a um centro de formação profissional vai encontrar um 

curso de formação para Word, ou Excel, são coisas muito básicas que 

nunca dão resposta ao desemprego. Eu acho que esse espaço pode ser 

um espaço que permita à comunidade conseguir, por exemplo, um 

trabalho, criar novas actividades que lhe levam sustento, e não algo 

estanque, muito institucionalizado, apesar do instituto de formação 

profissional puder dar algum apoio. 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 
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ENTREVISTADO 2 - ANTÓNIO (nome fictício) 

 

1. Idade? 

57 anos. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 

 

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações?  

Várias vezes, várias vezes. É o único bairro problemático que tenho aqui na 

freguesia, mas tem sido “pessoal” proactivo com a junta de freguesia, dado que 

aquilo é “pessoal” que  a maior parte deles quase que vive na clandestinidade… e 

vamos lá... aqueles problemas com os censos, que até fugiam para não serem 

recenseados... mas o “pessoal” lá é todo pacífico. 

 

4. Onde reside (freguesia e concelho)? 

Resido na freguesia há 28 anos. 

 

5. Como é que vê o bairro do Barruncho e os seus moradores?  

São pessoas pacíficas, pacatas, não quer dizer que não haja um por outro que 

efetivamente destoe dos outros. A grande comunidade ali é o “pessoal” cabo-

verdiano, angolanos temos poucos, doutras nacionalidades temos cá poucos e 

dão-se bem uns com os outros. Aquilo é uma família, vamos lá, una... 

praticamente dão-se bem uns com os outros. 

 

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro? 

 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa(s) pessoa(s)? 

Muitas vezes. Conheço... a maior parte dos moradores conheço-os todos, os que 

não são clandestinos conheço-os todos e é “pessoal” que me dou bem com eles 

todos. Porque nós também temos lá várias etnias, temos “pessoal” de cor e 

também temos lá ciganos… portanto, como hei-de dizer... também me dou bem 

com eles. O único problema que existe ali é “pessoal” que faz os furtos fora daqui 
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e depois vai-se esconder lá…. Aconteceu já muitas vezes, já várias vezes lá fui 

com a polícia, e depois eles escondem-se lá naqueles becos... às vezes eles são 

culpabilizados de uma coisa que não têm culpa nenhuma, vamos lá. Às vezes são 

mal vistos, o Bairro do Barruncho é mal visto por causa disso, mas o “pessoal” em 

si é “pessoal “ordeiro e pacato. 

 

8. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

Era uma boa ideia. Oiça, aliás eu sou apologista de que deverá haver espaços 

para o convívio do “pessoal” do Barruncho e não só, também para o “pessoal” fora 

do Barruncho. Eu, no meu executivo, tenho um elemento feminino, uma vogal da 

acção social que trabalha muito, portanto ela é coordenadora dos jovens aqui da 

freguesia e trabalha muito com os jovens do Barruncho. A comunidade do 

Barruncho vai muito ali à paróquia e ela faz, vamos lá, o “feed back” entre o 

Barruncho e a paróquia. É a Drª Cristina Mendes, é a coordenadora dos jovens da 

freguesia, onde estão incluídos os jovens do Barruncho. 

 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

 

11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)? 

Era uma boa ideia. Eu posso-lhe dizer que neste momento o “pessoal” do 

Barruncho…  fez ou está a fazer… o projecto está feito, que é as danças... e neste 

momento quando há missa na igreja, eles tocam e dançam lá as músicas da sua 

terra. Portanto tem sido agradável, ainda no último domingo tivemos aqui a festa 

do padroeiro, no sábado e domingo, e com esse “pessoal” do Barruncho... fizeram 

umas danças, e umas ofertas do que é a vida na sua terra. Foi engraçado, e está a 

continuar. Eles têm estado a fazer as danças na própria igreja e o cantar deles. Eu 

estou a pensar seriamente... como em junho/julho, todos os anos há aqui a festa, 
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vamos lá, da vila, é uma festa de cariz popular com 4 dias, estou a pensar, essa 

dança, trazê-la às festas... Estou a equacionar trazê-los cá. 

 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

Era bom, o grande problema, como sabe tão bem como eu, é o espaço, o espaço 

que não existe, se existisse um espaço logicamente que haveria voluntários. 

Inclusivamente, como frisei à pouco, essa minha vogal da acção social, trabalha 

muito com os jovens de lá, trá-los ao centro paroquial. O problema é ela em vez de 

os trazer, se houvesse lá um espaço… Sabe que na paróquia trabalham muitos 

voluntários com os jovens e estão todos bem inseridos com o “pessoal” do 

Barruncho. 

 

13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões? 

Uma cantina social? Era bom... 

 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 

Aquilo que eu mais adorava, neste momento, na Póvoa de Santo 

Adrião, era ter um lugar para que as pessoas fizessem as suas hortas 

como estão a fazer no país inteiro, como sabe, inclusivamente aqui em 

Odivelas, no concelho, está em estudo um projecto para as hortas 

urbanas. Só que aqui na Póvoa de Santo Adrião eu não tenho um metro 

quadrado para as pessoas. Quando foi ao Barruncho, não sei se 

reparou, todos têm o seu quintalinho, ao lado, e tal... mas aquilo é 

praticamente para consumo próprio. Era bom ter um espaço onde se 

pudesse efectivamente cultivar e, “a posteriori”, proceder à sua venda 

para arranjar mais alguma quantia em dinheiro para sobreviver. 

 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 
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Também era uma agradável surpresa que efectivamente isso fosse 

avante. Eu conheço que há lá muito analfabetismo, porque, como sabe, 

eu passo atestados a toda a hora aqui, e a maior parte deles é para o 

“pessoal” do Barruncho. Porque, como sabe, neste momento para se 

ter o rendimento de inserção social tem que ter um atestado de 

residência para demonstrar que não recebem nada e que não 

trabalham. Se querem trazer uma mobília da terra onde eles viviam, ou 

devolver para lá, é preciso um atestado nosso e noto que muitos vêm 

assinados com o dedo. Muitos não têm sequer a 4ª Classe. 

 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos - pertinente e razões? 

Sou apologista do seguinte... Eu todos os anos faço contrato com o 

Instituto de emprego e formação profissional para ter “pessoal” a 

trabalhar na junta. Vou-lhe explicar sucintamente como se passa. Eles 

estão desempregados, a junta paga-lhes 20% do que ganham mais o 

subsídio de almoço, e quem não tem subsídio de emprego tem direito 

ao passe. Eu no último contrato que fiz tive 4 pessoas do Barruncho. 

Portanto, porque custa-me... e como presidente aqui da junta de 

freguesia, é normal que eu tenha de puxar pelos da minha terra e não 

puxar pelo “pessoal” de fora. E a que é que isso deu azo? Deu azo a 

que eu, em vez de meter 8 pessoas, meti 10, e como residem aqui não 

lhes pago o passe e meti mais 2 pessoas do Barruncho. Só que eu 

desta vez como acabei contratos por um ano, gostava de os poder ter 

cá a continuar só que não houve hipótese. Mas falei com as outras 

freguesias e muitos que estavam a trabalhar comigo foram para outras 

juntas. 

(Quanto aos mais jovens e a sua ocupação de tempos livres) 

É um problema gravíssimo que nós temos aí. Nós de facto temos aqui 2 

escolas primárias e são frequentadas por “pessoal” do Barruncho, e há 

problemas gravíssimos na escola relativamente ao “pessoal” do 

Barruncho. Portanto, é “pessoal” muito irrequieto para não lhe chamar 

outro nome, estragam as escolas, estragam isto e aquilo. Tivemos por 

lá agora um gabinete de apoio psicológico, com acordo da Câmara 

Municipal. Há casos muito complicados, em que os miúdos andam 
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sozinhos, vem para a escola sozinhos, vão para casa sozinhos. E 

porquê? Porque os pais saem muito cedo, porque a maior parte do 

“pessoal” que vive no Barruncho trabalha em limpeza em Lisboa e 

entram muito cedo. Os miúdos entram às 8h da manhã, já os pais estão 

em Lisboa quando eles se levantam. Quando alguns têm irmãos mais 

velhos, têm essa capacidade de os levantar e levar à escola, mas 

aqueles que estão sozinhos é difícil controlá-los. 

 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 

• Loja solidária 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 

Bom, o futuro do bairro era um projeto destes que estão aqui (apresentação dos 

projectos realizados pelos  alunos, no âmbito de Lab. Projecto VI). O que me 

interessava era um projeto destes. Havia aí um projecto, não sei se já ouviu falar, 

que é o projeto “europan”, que era um projeto bonito e engraçado, só que não tem 

“pernas para andar”. Com a crise que se instalou no país, ninguém aposta na 

construção. Aliás eu tenho 2 construtores que acho que estavam interessados em 

fazer aquilo, acontece que o dinheiro não existe, e os projetos ficaram na gaveta. 

Mas um projecto destes para mim era o ideal, gostava que um projecto destes 

fosse avante, qualquer autarca gostava, e eu muito mais não é? Mas pode ser que 

a crise mude e que efectivamente um projecto destes vá avante... era o ideal, era o 

ideal. 
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ENTREVISTADO 3 - PEDRO (nome fictício) 

 

1. Idade? 

62 anos. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Reformado.  Antes de estar reformado era profissional de seguros, e na área da 

informática. 

 

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações?  

Não, não tinha de lidar com este bairro aqui não. 

 

4. Onde reside (freguesia e concelho)? 

Resido aqui na freguesia, sim. 

 

5. Como é que vê o bairro do Barruncho e os seus moradores?  

São pessoas com quem nós podemos conviver, são pessoas sem problemas, é 

evidente que vivem numa situação um bocado complicada, mas são pessoas com 

quem nós nos cruzamos na rua e nos damos bem. É evidente que há de tudo, há 

de bom, há de mau, mas eu pessoalmente, não tenho nada a dizer, dou-me bem 

com os habitantes do bairro. 

 

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro? 

 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa(s) pessoa(s)? 

Conheço o Mané, conheço a Edna, conheço o Emanuel, conheço o 

Francisco... Às vezes vou lá ao bairro ter com eles, quando há necessidade. 

 

8. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos? 

 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 
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Acho uma ideia excelente porque eles não têm nada, e o pouco que se lhes dê é 

fantástico não é? Eles até reclamam a inexistência de uma coisa desse género, 

portanto acho uma excelente ideia. 

 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)? 

Mais uma vez digo que isso é fantástico, e para isso é necessário apenas a 

existência desse tal “pavilhão”, chamemos-lhe assim, e depois uma boa dose 

de boas vontades para se trazer ali qualquer coisa de jeito. Alguém que goste, 

de facto, de entertenimento, e quando eu falo no entertenimento, falo de uma 

vertente cultural, onde se possa ensinar música, onde se possa ensinar dança, 

onde eles próprios, africanos, podem divulgar as suas danças, os seus 

cantares, acho excelente. (...) Aliás, na Amadora existe uma coisa desse 

género, num dos bairros também assim carenciados, existe uma coisa dessa 

género. 

 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

Tudo depende das pessoas. Às vezes não se está à espera, e encontra-se e 

aproveita-se, outras vezes estamos à espera e afinal quem nós esperávamos 

não nos ajuda. Depende, às vezes é uma sorte. 

 

13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

Eu ali naquela zona penso numa coisa do tipo reinserção social, digamos 

assim, quando eu digo reinserção social não estou a pensar que há ali 

delinquência, não estou a pensar nada disso, estou a pensar na parte mais 

educacional, mesmo no sentido da palavra. Mostrar às pessoas que a 

educação não é só saber ler e escrever, há mais para além disso. Há o saber 

estar, o saber conviver, portanto uma coisa deste tipo, uma coisa onde fosse 

alguém, falasse com eles e que depois, a partir daí, lhes mostrasse “olha, 
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temos música, vocês não querem experimentar?”. Também faz parte da 

educação. Ou “nós temos teatro, vocês não querem ver se têm jeito?”. Pronto, 

uma coisa assim deste tipo. 

 

• Cantina social - pertinente e razões? 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões? 

Sim, acho que sim. 

 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões? 

Aquelas pessoas têm um grau de instrução muito baixo, por isso era 

fantástico. 

Ou aulas de economia doméstica, por exemplo, ou de culinária. “Você 

não usa esta couve, mas pode usá-la, porque a couve, além de a cozer 

dá para fazer...”, pronto. 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos - pertinente e razões? 

Ocupação de tempos livres para os mais jovens... judo, karaté, que nós 

temos aqui. Existe uma instituição que pratica boxe, e aquilo para os 

miúdos do Barruncho é um espectáculo. Os miúdos vão lá, e estão lá. E 

então gastam lá as energias todas, porque eles vêem ali um saco de 

boxe, e deitam ali as suas energias más, digamos assim. E depois são 

ensinados, porque o boxe, eu nunca pratiquei, mas embora pareça um 

desporto violento, e é de facto, mas é preciso ter regras para o fazer. 

 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

Para festas, para eles fazerem os seus aniversários, as suas reuniões. 

 

• Biblioteca - pertinente e razões? 

Sim, sim. Faz todo o sentido. 

 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Hortas 
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• Loja solidária 

Sim, claro. 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 

Já se fala há muito tempo na reestruturação daquele bairro, há muito tempo 

que se fala disso. Infelizmente, por diversas vicissitudes, isso não tem evoluido. 

Aquilo que eu espero é que seja feito algo que consiga desenvolver 

efectivamente aquela zona, porque é uma zona que “pega” mesmo com 

Odivelas, portanto está ali perto de tudo. De um lado tem umas coisas, do 

outro tem outras. Tem muita potencialidade, portanto aquilo que eu queria para 

ali era de facto uma coisa que proporcionasse bem estar às pessoas, que as 

pessoas andassem alegres, condições higieno-sanitárias, tudo isso. 
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ENTREVISTADOS 4 e 5 – JOANA E RICARDO (nomes fictícios) 

 

1. Idade? 

36 e 47 anos. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Técnicos superiores na área das ciências sociais. 

 

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações? 

Sim, um dos entrevistados na área da gestão social dos agregados familiares 

residentes nas construções precárias, e o outro no que respeita aos estudos de 

caracterização sócio-demográfica dos residentes no Bairro. 

 

4. Onde reside (freguesia e concelho)? 

Concelho de Lisboa e Évora. 

 

5. Como é que vê o Bairro do Barruncho e os seus moradores? 

É um núcleo de alojamentos precários cuja população vive em grande 

precaridade não só habitacional, como ao nível de educação, saúde, 

económico, entre outras. 

 

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro? 

O bairro localiza-se na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, num terreno de 

propriedade privada, junto a uma escola EB 2,3, confinando também com a 

freguesia de Santo António dos Cavaleiros (Concelho de Loures). 

 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa (s) pessoa(s)? 

Sim. No âmbito do trabalho referido na resposta à pergunta 3, são frequentes 

as deslocações dos técnicos ao bairro, bem como o contacto com as famílias 

residentes. 
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8. O que é que diria que distingue os residentes de origem cabo-verdiana e 

cigana dos não ciganos e não cabo-verdianos? 

A distinção é proveniente dos aspectos culturais inerentes a cada segmento 

populacional, bem como ao nível dos modos de habitar. 

 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

Sim. Seria uma forma de promover o encontro salutar das culturas existentes 

no Bairro. 

 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões. 

Sim. Para promover a abertura do bairro à comunidade onde está inserido e 

promover a inclusão socio territorial do bairro. 

 

11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)? 

Sim. 

 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa? 

Sim, seria uma forma de troca de saberes e experiências no seio da 

população. 

 

13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e atividades que 

poderiam existir perto do bairro: 

Cantina social - pertinente e razões? 

Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e razões? 

Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes práticos, aumento 

do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, idosos e outros interessados - 

pertinente e razões? 

Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e idosos - pertinente 

e razões? 
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Sala para festas e encontros - pertinente e razões? 

Biblioteca - pertinente e razões? 

Jardim - pertinente e razões? 

Hortas 

Loja solidária 

 

Todos os itens referidos são importantes na medida em que fazem parte de um 

conjunto de espaços e equipamentos que devem existir na área do bairro e sua 

envolvente. Salienta-se que alguns destes itens são possíveis de encontrar em 

instituições da comunidade sediadas na freguesia da Póvoa de Santo Adrião e no 

concelho de Odivelas. 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos? 

Não sendo possível limitar no tempo, o futuro do bairro, passaria por se 

proceder à erradicação dos alojamentos precários e ao respectivo realojamento 

das famílias recenseadas no PER (Programa Especial de Realojamento). 
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ENTREVISTADO 6 - RAQUEL (nome fictício) 

 

1. Idade?  

33. 

 

2. Ocupação/profissão actual?  

Gestora Recursos Humanos + Vogal Acção Social na Junta de Freguesia da 

Póvoa de Santo Adrião + Coordenadora do grupo de Jovens da Juventude 

Monfortina, da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião. 

 

3. Na sua profissão tem/já teve de lidar com o Bairro do Barruncho e os seus 

moradores? Se sim, em que situações?  

Como coordenadora do grupo de Jovens da Juventude Monfortina, da 

Paróquia da Póvoa de Santo Adrião, criámos um sub-grupo de jovens que se 

dedica, à organização/direcção de actividades/iniciativas, no Bairro do 

Barruncho, abrangendo todas as faixas etárias: crianças (actividades lúdicas 

mensais no Bairro de cariz religioso; explicações escolares no Centro Paroquial 

ou na casa das crianças); jovens (explicações escolares no Centro Paroquial 

ou na casa dos jovens); adultos/jovens (direcção/ensaio do coro africano 

“Vozes de Esperança” – este coro anima mensalmente duas eucaristias aos 

Domingos (12:00), na Igreja Matriz; animação de casamentos e missa e festa 

de Natal, na Irmandade da Misericórdia, da Póvoa de Santo Adrião; 

idosos/doentes/famílias – mensalmente existe um grupo de jovens que visita 

os idosos, doentes e casas de famílias, para lhes dar um pouco mais de 

conforto. Durante o Tempo da Quaresma incluímos sempre o Bairro do 

Barruncho, na Via-Sacra que o grupo de jovens costuma organizar pelas ruas 

da freguesia. Enquanto Vogal da Acção Social, da Junta de Freguesia da 

Póvoa de Santo Adrião apoiámos as iniciativas, para crianças e jovens que 

decorreram no Bairro em Agosto de 2010 e 2011, organizadas pelas Irmãs 

Combonianas. Este apoio foi dado através da oferta de material escolar (papel, 

canetas, lápis…) e ao nível alimentar (doces, bolachas, frutas…).  

 

4. Onde reside (freguesia e concelho)?  

Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas. 
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5. Como é que vê o Bairro do Barruncho e os seus moradores?  

São pessoas iguais a todas as outras: simpáticas, abertas, muito 

acolhedoras… 

 

6. Quais os limites e/ou fronteiras do bairro?  

Só as que “nós”/sociedade quisermos (quiser) impor. 

 

7. Costuma ir ao bairro ou conhece alguém do bairro? Se sim, quantas vezes e o 

que vai lá fazer? Quem conhece? Que relação tem com essa(s) pessoa(s)?  

Já fui mais assídua na minha ida ao Bairro, pois durante dois/três fui o interface 

entre o Bairro e os jovens que hoje dinamizam as actividades. Comecei por 

participar nas actividades para as crianças, depois participei nas visitas às 

casas das famílias e doentes e dei explicações escolares no Bairro. 

 

8. O que é que diria que distingue os residentes de origem caboverdiana e cigana 

dos não ciganos e não caboverdianos?  

Não lhe sei responder, pois nunca convivi com pessoas de origem cigana, 

como convivo com as pessoas cabo-verdianas, que habitam no Bairro.  

 

9. Acha que deveria existir um espaço perto do bairro onde as pessoas 

pudessem confraternizar e se encontrar, realizar reuniões e festas? Razões. 

Sim. Por exemplo, a Paróquia da Póvoa, duas vezes por semana, permite o 

uso do salão Paroquial, para um projecto de “Capoeira”. Este projeto foi 

pensado inicialmente (e destinado maioritariamente) para que as crianças e 

jovens do Bairro tenham uma actividade desportiva e o seu tempo livre seja 

rentabilizado. Além disso, uma das exigências para a participação é o percurso 

escolar, ou seja nenhum dos integrantes no projecto pode abandonar a escola. 

 

10. E se nesse espaço se reunissem pessoas do bairro e de fora do bairro, acharia 

positivo? Razões.  

Sim acho bastante positivo, não só pelo convívio que se poderia gerar entre 

ambas as pessoas, mas também pela troca de experiências. 
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11. Acha interessante se existisse nesse espaço a oportunidade para aprender 

algo sobre outras culturas, como a cabo-verdiana/cigana (dança, gastronomia, 

etc.)?  

Sim, porque as pessoas (e especialmente as de origem cabo-verdiana) gostam 

bastante de partilhar a sua cultura. 

 

12. O que acha de o espaço funcionar em regime de voluntariado (Banco do 

tempo), em que uma pessoa ensina o que sabe e em troca aprende qualquer 

coisa com outra pessoa?  

Sim parece-me uma óptima ideia. 

 

13. Dê a sua opinião acerca da utilidade de cada um dos espaços e actividades 

que poderiam existir perto do bairro: 

• Cantina social - pertinente e razões?  

O Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião já oferece esta 

valência. As cantinas sociais são (e nos tempos que correm), uma mais 

valia, pois pelo baixo custo das refeições permitem que 

famílias/pessoas mais carenciadas possam tomar refeições. 

• Loja comunitária (venda de produtos das hortas, por ex.) - pertinente e 

razões?  

E porque não? Algumas das pessoas que vivem no Bairro têm as suas 

próprias hortas. Sempre era uma fonte de rendimento, para as mesmas. 

• Cursos de formação com certificação (língua portuguesa, saberes 

práticos, aumento do nível de escolaridade, etc.) para desempregados, 

idosos e outros interessados - pertinente e razões?  

Como diz o ditado português “O saber não ocupa lugar”…aprender 

nunca é demais, e é sempre uma mais valia, para estas pessoas. 

• Ocupação de tempos livres para os mais jovens, desempregados e 

idosos - pertinente e razões?  

Sim é muito importante, pois as crianças/jovens, no período das férias 

ficam sozinhas em casa/rua o dia inteiro. 

• Sala para festas e encontros - pertinente e razões?  

Talvez… 

• Biblioteca - pertinente e razões?  
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Talvez, pois a biblioteca pode ser um local para ocupar as crianças e 

jovens nos tempos livres (férias…), pois estes ficam em casa sozinhos, 

pois os pais/avós têm de ir trabalhar. 

• Jardim - pertinente e razões? 

• Um espaço verde, com baloiços é sempre muito atraente e convidativo 

para as crianças. 

• Hortas  

As chamadas “hortas sociais” são sempre uma mais valia, para quem 

as cultiva, pois podem ser uma excelente fonte de rendimento. 

• Loja solidária  

Bastante pertinente e útil… 

 

14. Qual será o futuro do bairro? O que espera para os próximos 3 anos?  

O futuro do Bairro? Já me falaram de tantos e tantos projectos, mas cada vez 

mais a burocracia e a “alegada” falta de dinheiro são (infelizmente) um grande 

entrave. Se não forem os voluntários e a constante boa vontade… 
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4. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O CONCELHO DE ODIVELAS 
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5. MAQUETAS DE ESTUDO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     Maqueta de estudo plano urbano Esc. 1/1000 

     
        Maqueta de estudo zona habitacional  |  Esc. 1/200 

     
           Habitações unifamiliares  | Esc. 1/50 
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  Maqueta plano urbano  |  Esc. 1/500 
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  Maqueta de estudo equipamento  |  Esc. 1/500 

     
  Maqueta parcial fachada  |  Esc. 1/20 
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   Maqueta de estudo equipamento  |  Esc. 1/200 

     
     Maqueta de estudo do revestimento do auditório  |  Esc. 1/10 
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      Maqueta final  |  Escala Gráfica (aprox. esc. 1/116) 
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6. DESENHOS DE ESTUDO 
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7. PROJECTO: PLANO URBANO 

 

      Painel 1 a 4: Estratégia urbana para o Bairro do Barruncho 
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8. PROJECTO: CENTRO SOCIOCULTURAL DO BARRUNCHO 

 

Painel 1 | Inserção do equipamento no plano urbano e contextualização  

Painel 2 | Vistas gerais da proposta  

Painel 3 | Esquematização da proposta, alçado nascente 

Painel 4 | Planta de coberturas, esquemas, alçado sudoeste  

Painel 5 | Planta do piso 1, corte BB’ 

Painel 6 | Planta do piso 0, corte CC’  

Painel 7 | Planta do estacionamento, alçado norte, alçado sudeste, corte AA’, DD’, EE’  

Painel 8 | Vistas da proposta (exterior)  

Painel 9 | Axonometria e esquemas  

Painel 10 | Pormenorização do auditório  

Painel 11 | Pormenorização do auditório  

Painel 12 | Pormenorização e vistas do espaço público  

Painel 13 | Pormenorização e vistas de uma fachada 

Painel 14 | Corte de fachada e materialidades  






























