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RESUMO

 

As nossas cidades há muito que deixaram de ser definidas apenas pelo 

seu centro histórico e de negócios e tornaram-se grandes aglomerados 

complexos e diversificados, expandindo-se para as suas periferias e 

áreas suburbanas, ganhando novas dinâmicas e significados. Contudo, 

essencialmente a partir da década de 60, deu-se a migração de 

população para as grandes cidades, dando origem a um crescimento 

brusco e descontrolado das suas zonas periféricas. Este crescimento, foi 

o mote para o surgimento de construções não planeadas e clandestinas, 

descaracterizando vários territórios anteriormente agrícolas. 

O nosso trabalho incidiu sobre a AUGI do Bairro do Casal Novo, em  

Odivelas, sob o tema equipamento e espaço público. O objectivo foi 

desenvolver um discurso crítico face a este fenómeno, tornando-o 

parte integrante da cidade, reestruturando-o e dotando-o de elementos 

de carácter público cruciais inexistentes. Através da inserção de um 

equipamento cívico e cultural, devidamente localizado no território, 

pretendeu-se não só originar uma centralidade identificável pela 

população, como dotá-lo de usos e funções necessárias no bairro. 

Este equipamento ajusta-se no tecido urbano associado a um grande 

espaço público diversificado, uma praça, que tem como intuito fixar os 

residentes na mesma, proporcionar a coexistência social e a qualificação 

do território. 

 

Palavras-chave: AUGI, Centralidade, Espaço Público, Equipamento, 

Centro Cívico
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ABSTRACT

 

For a long time, our cities are no more defined only by its historic and 

business center, but became large complex and diversied clusters, 

expanding to its peripheries and suburban areas, gaining new dynamics 

and meanings. However, mainly from the 60’s, there was population 

migration to the cities, resulting in a sharp and uncontrolled growth 

of its outlying areas. This growth was the motto for the emergence of 

unplanned and illegal construction, decharacterizing several previously 

agricultural territories.

This work focuses on the AUGI (Urban Areas of Illegal Origin) in Bairro 

do Casal Novo, Odivelas, under the subject equipment and public space. 

The aim is to develop a critical discourse about the AUGI, making it an 

integral part of the city, restructuring it and providing it with crucial 

nonexistent public elements. By inserting a civic and cultural equipment, 

properly located in the territory, it is intended to give its population 

an identifiable centrality, with uses and functions required by the 

neighborhood. This equipment fits into the urban fabric associated with 

a large diversified public space, a square, which is intended to attract the 

residents, provide social coexistence and promote the qualification of 

the territory.

Key-words: AUGI, Centrality, Public Space, Equipment, Civic Center
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1. INTRODUÇÃO

 

Um território, inserido numa escala de cidade ou de bairro, pressupõe 

sempre usos e funções que visam clarificar e qualificar o seu adequado 

funcionamento. Imbuído nesta lógica de pensamento, evocando 

parâmetros funcionais, à partida, qualquer território deveria ser dotado 

de espaços de domínio público capazes de estruturar o tecido urbano, 

proporcionando a vivência da população nos mesmos. Associado a estes 

espaços de carácter público surgem variados equipamentos colectivos, 

onde prevalecem funções, por norma, culturais e cívicas, com vista a 

dotar um espaço urbano de áreas equipadas e qualificadas, capazes de 

receber e satisfazer um grande número de habitantes. 

Com a evolução e crescimento do tecido urbano das cidades para a 

periferia, origina-se o fenómeno das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI), caracterizado pela construção desordenada e clandestina 

de aglomerados de habitações situados em territórios periféricos 

às grandes cidades. Nestes territórios prevaleciam a construção de 

habitações unifamiliares, negligenciando por completo a via pública e 

consequentes espaços públicos necessários ao seu bom funcionamento. 

Na sua generalidade, são evidentes as suas carências territoriais e 

sociais, ligadas em parte, à falta de uma centralidade identificada pelos 

seus residentes. 

As entidades gestoras destes territórios, ao longo dos anos, vieram a 

inteirar-se de todas as situações precárias existentes, e com base nessa 

recolha informativa têm vindo a legalizar e dotar estas áreas urbanas de 

génese ilegal, em sítios melhores para se viver. Os objectivos principais 

passam essencialmente por equipar estes territórios de equipamentos 

e espaços públicos, e desenvolver soluções capazes de melhorar a sua 

acessibilidade e mobilidade às cidades âncoras, com vista a integrá-los 

nas cidades, e não rejeitá-los.
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É nosso papel, como arquitectos, termos uma leitura crítica sobre estas 

áreas urbanas de génese ilegal, e consequente capacidade de reestruturá-

las e qualificá-las, através de usos e funções considerados necessários 

para uma boa qualidade de vida, proporcionando interacções sociais 

que actualmente não existem, como é o caso do Bairro do Casal Novo. 

1.1. Justificação do tema

O trabalho desenvolvido segundo o tema “Equipamento e Espaço Público 

na AUGI” tem por base investigar e clarificar a problemática que esta 

temática requer em áreas urbanas de génese ilegal, especificamente 

no Bairro do Casal Novo, localizado em Odivelas. Nesta óptica, e após 

alguma investigação sobre este território e as suas características, dá-

se o mote para desenvolver este trabalho, com o objectivo de resolver 

parte das suas carências e debilidades, através da elaboração de uma 

proposta urbana e arquitecónica coesa e qualificada. 

Fixado nestes objectivos iniciais, desenvolve-se um trabalho de 

investigação, que visa compreender todas as características inerentes a 

este território, tendo em vista uma futura intervenção realista e viável, 

sobretudo a nível da inserção de equipamentos e espaços públicos no 

território.

Como subtema, o intuito será tentar perceber de que maneira a inserção 

de um equipamento e consequente espaço público tem a capacidade, 

não só de funcionar como um ponto central e atrativo, mas também 

promotor de vivências e sociabilidades entre os residentes. 

1.2. Objectivos

Na componente de investigação é nosso objectivo avaliar as configurações 

da área de análise e intervenção e a inscrição da população no Bairro do 

Casal Novo, Odivelas. Como complemento, é nossa intenção analisar os 

usos que a população tem em relação aos espaços públicos e respectivos 

equipamentos existentes, assim como, conhecer as necessidades e 

aspirações dos residentes relativamente a uma futura intervenção no 

bairro.
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A análise e proposta de intervenção ao nível urbano e arquitectónico 

passará por intervir na requalificação e dinamização do bairro, que 

actualmente se apresenta descaracterizado e mal estruturado. Uma 

das principais intenções passa por dotar o bairro de usos e funções, 

proporcionando a fixação da população no mesmo, procurando-se 

assim, promover a médio e longo prazos, uma coexistência social e 

espacial de pessoas das várias faixas etárias e grupos sociais com modos 

de vida diferentes.

A proposta projectual tem como intuito a inclusão de um centro cívico na 

proximidade da igreja e da escola primária, na tentativa de requalificar 

e reestruturar o bairro, para que este ganhe identidade e centralidade 

através de uma organização espacial estruturada, adequada e perceptível 

para o usufruto e vivência da população. 

1.3. Questões de trabalho e hipóteses

O estudo a desenvolver neste Projecto Final de Mestrado pretende 

responder às seguintes questões: 

Questão principal:

- Qual a influência da introdução de novos equipamentos e espaços 

públicos na vida social da população, e de que maneira os mesmos 

assumem a falta de centralidade e identidade no Bairro do Casal Novo?

Outras questões:

- Que tipo de equipamentos têm a capacidade de qualificar, estruturar e 

definir uma centralidade num bairro de génese ilegal?

- A interligação de um equipamento cívico/cultural associado a um 

espaço público numa AUGI promove a sociabilidade entre a população?

Como resposta provisória a esta questão, surgiram as seguintes 

hipóteses:



Inumerados os problemas, os objectivos, e as questões inerentes à 

futura intervenção neste território de génese ilegal, é necessário expor 

possíveis hipóteses de resolução dos mesmos.

Posto isto, e expondo as hipóteses de uma forma hierárquica, 

primeiramente, em relação à espacialidade do território e à carência de 

espaços públicos, uma possível solução, seria uma organização diferente 

do espaço urbano e a criação de espaços públicos, com o intuito de 

contribuir para o aparecimento de novas centralidades e identidade no 

Bairro do Casal Novo.

Acerca da falta de equipamentos estruturadores do espaço público e 

da sociabilidade da população nestes mesmos espaços, a introdução de 

novos equipamentos públicos, como um centro cívico, poderia contribuir 

para a aproximação e coesão da população, de modo a promover e a 

proporcionar a sociabilidade entre a mesma.

1.4. Metodologia de investigação

No estudo adoptou-se uma metodologia de casos de estudo, ou 

seja, uma abordagem de carácter qualitativo, em que mobilizou uma 

diversidade de técnicas de recolha e análise de informação (observação 

directa, análise documental e inquérito por questionário) para perceber 

o fenómeno estudado na sua totalidade e múltiplas dimensões. Esta 

recolha informativa contribui para a criação do programa para um 

equipamento colectivo a ser desenvolvido a nível projectual e que 

pretende contribuir para um bem-estar social e qualidade de vida dos 

residentes e utilizadores da área de intervenção.

Este trabalho foi estruturado em vários momentos distintos mas 

interdependentes e relacionados entre si. Uma primeira fase recaiu 

na análise de documentos históricos e outros que possam ajudar a 

responder aos intuitos da proposta projectual a desenvolver. Nesta 

fase fez-se também a investigação e análise, com recurso a casos de 

estudo de relevância nacional e internacional. Os métodos utilizados 

nesta fase basearam-se na recolha e análise crítica de textos, imagens e 

documentários.
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Numa segunda fase fez-se o enquadramento, a contextualização e a 

análise da área de estudo. Neste contexto utilizou-se uma metodologia 

intensiva e/ou qualitativa. As técnicas a utilizar foram a observação 

directa às práticas espaciais da população na área de estudo, assim 

como, os dados estatísticos, designadamente a informação estatística 

dos últimos recenseamentos gerais da população (INE) que possibilitarão 

caracterizar a população e a área de intervenção. Nesta fase recorreu-

se a informação legal e a planos e programas para estabelecer o 

enquadramento estratégico e regulamentar do estudo e da área de 

análise. Uma outra técnica utilizada foram os inquéritos por questionário 

a residentes e a utilizadores da área de análise, para a definição das 

necessidades e expectativas dos residentes.

Uma terceira fase incidiu sobre a análise e descrição dos resultados 

obtidos nas fases anteriores, procurando-se validar as hipóteses e as 

questões de trabalho e melhor compreender o tema e o problema em 

análise.

Uma quarta fase decorrente da anterior e que serviu para enquadrar 

e definir a estratégia de intervenção foi o diagnóstico SWOT. Neste 

contexto fez-se o diagnóstico da situação através das potencialidades ou 

pontos fortes e das fragilidades ou pontos fracos da área de intervenção, 

assim como, o diagnóstico prospectivo, já direccionado para os 

objectivos, através das oportunidades e ameaças. Este diagnóstico 

assentou nas várias componentes que foram consagradas no estudo das 

fases anteriores.

Em síntese, a fase de investigação, composta pelas quatro fases 

referidas, foi fundamental para a definição do tipo de equipamento a 

propor. A consulta e análise de bibliografia e a realização de observações 

exploratórias permitiram a formulação da pergunta de investigação e 

das hipóteses de trabalho. 

Por fim, a fase final implicou uma maior focalização na proposta de 

projecto final. A aplicação prática numa proposta projectual, dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente na fase de investigação, em 



que é essencial definir-se: uma estratégia geral; um programa e escolha 

projectual (equipamento); escolha do local de implantação, segundo as 

fases de concessão, organização e entalhamento. 

1.5. Estrutura do trabalho

O trabalho estrutura-se através de três capítulos, organizados segundo 

uma lógica sequencial, iniciada numa investigação exaustiva de temas 

específicos a tratar, culminando na resolução prática final. 

Primeiramente, evocando os temas abordados no capítulo denominado 

de “Elementos e componentes estruturantes e de qualificação do 

território”, houve não só uma tentativa de perceber o desenvolvimento 

clandestino e precário das AUGI, mas sobretudo uma procura de 

várias temáticas necessárias ao estudo e compreensão de como deve 

ser estruturado e organizado um dado território, conotado com um 

crescimento desestruturado e ilegal. Este capítulo será assim, o espelho 

dos conceitos e dos temas que vimos a tratar a nível de investigação, 

para ajudar à realização e compreensão de algumas questões inerentes 

ao projecto prático.

No capítulo que se segue, “Caso de estudo: o Bairro do Casal Novo”, o foco 

centrou-se na compreensão da totalidade do território, com o intuito 

futuro de intervir no mesmo de forma mais qualificada e ponderada. 

Com este objectivo presente, foi elaborada uma análise abrangente 

de vários parâmetros considerados essenciais à sua compreensão. 

Esta abarca temáticas tais como: análise e contextualização histórica, 

enquadramento estratégico regulamentar, morfologia urbana, 

tratamento de dados do INE, e um inquérito por questionário feito à 

população do mesmo. É de salientar que esta análise foi complementada 

com informações desenvolvidas no âmbito da turma, aquando de uma 

análise territorial inicial. 

Ainda no mesmo capítulo, considerámos relevante a elaboração de 

um diagnóstico SWOT completo e diversificado do bairro, visto que 

este apresenta-se muito débil e carente em vários aspectos, não só de 
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carácter territorial, mas social. Um território com estas características 

está susceptível a novas intervenções e consequente requalificação, e 

ao elaborarmos primeiramente um diagnóstico realista das situações 

existentes e posteriormente outro mais prospectivo capaz de identificar 

soluções e ameaças, temos a capacidade de traçar e delinear uma 

estratégia global interventiva.

Por último, temos o capítulo vinculativo das intenções e resoluções, 

transpostas para uma proposta projectual prática singular, que visa 

resolver, em parte, algumas das carências do bairro. Este capítulo não 

demonstra apenas a solução final encontrada, mas todo o processo de 

trabalho, incluindo conceitos e técnicas utilizadas à elaboração de uma 

proposta arquitectónica coesa e qualificada. 
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2. ELEMENTOS E COMPONENTES 

ESTRUTURANTES E DE QUALIFICAÇÃO DO 

TERRITÓRIO

2.1. Áreas Urbanas de Génese Ilegal: um fenómeno multifacetado

Em Portugal, essencialmente na segunda metade do século XX, registou-

se um processo de urbanização acelerada (Raposo, 2012), relacionado 

com factores migratórios por parte de pessoas vindas maioritariamente 

de meios rurais, que se dirigiam para a cidade em busca de melhores 

condições de vida, e devido à sua debilidade económica localizavam-

se nas periferias das grandes cidades. Deu-se assim origem a um 

crescimento demográfico, nomeadamente na Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), com o consequente aparecimento da chamada “ (…) 

cidade não planeada” (Jorge, 2010: 144).

Por parte das cidades havia uma incapacidade de resposta pública à 

necessidade de habitação, fazendo com que as pessoas se aglomerassem 

à volta dos grandes centros, dando origem “ (…) a uma acelerada 

metamorfose territorial” (Raposo, 2012: 111). Obteve-se como resultado 

uma intensiva urbanização marcada por uma crescente dualidade 

espacial, quer isto dizer que estes territórios não eram uniformes, 

havendo uma grande concentração de recursos naturais nuns e noutros 

a sua grande escassez, originando por sua vez diferenciação e dualidade 

social (Lefebvre, 1974).

Estas construções ditas clandestinas que aparecem nas periferias das 

grandes cidades, dão origem ao que se denomina de área urbana de 

génese ilegal (AUGI), em que nessas áreas surgem bairros, caracterizados 

por “ (…) um loteamento clandestino em que os proprietários de parcelas 

em avos construíram a sua habitação sem licença (embora à vista de 

todos)” (Raposo, 2012: 110).

Nos anos de 1950 e 1960 foi a Margem Norte da AML que mais foi 

afectada por este fenómeno, enquanto que nos de 1970 e 1980, verifica-

se uma expansão deste para a Margem Sul da AML. A construção da 



Ponte 25 de Abril em 1966 e a descolonização após a Revolução de Abril 

de 1974 foi a principal razão para o crescimento das AUGI na margem 

Sul (Malheiros, 2011). Consta que, em 2011, ainda existiam 1291 AUGI 

em 9090ha, sendo os concelhos de Sintra, Odivelas, Loures e Almada os 

mais afectados (Raposo e Rolo, 2011).

De maneira a contextualizar este fenómeno na AML, a figura que se 

segue demonstra-nos o quão ele se alastrou ao longo de vários anos 

(fig. 1).

Quando pensamos nestes bairros, e como devemos agir relativamente 

aos problemas específicos de cada um, temos dois paradigmas, dois 

modos distintos de intervenção. O primeiro é o paradigma higienista, 

racionalista e funcionalista, onde prevalecia a renovação urbana assente 

na demolição do edificado existente e sua reconstrução, modus operandi 

que remonta ao século XIX nas cidades industriais, em que a única 

solução para combater a precarização dos bairros era a sua demolição, 

acontecimento levado a cabo até à revolução de Abril de 1974. O segundo 

modo de intervenção é o paradigma emergente e interaccionista, em 

que se enquadra “o construir sobre o construído”, que só a partir de 
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Fig. 1. Localização das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal na AML, 2006. 

(Fonte: Gonçalves et al., 2010: 189)
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1974 é que se começou a pensar não na demolição destes bairros, mas 

na tentativa da sua integração na cidade e consequente valorização do 

imóvel e do próprio território. (Raposo, 2012).

Esta ideia ganha força com a criação de uma lei excepcional adoptada 

nestes bairros de génese ilegal, a Lei das AUGI de 1995 (Lei nº 91/95 de 

2 de Setembro1). A lei prevê que os PMOT tenham um papel regulador 

das AUGI onde, por exemplo, o PDM delimita as áreas urbanas e 

urbanizáveis. Estas áreas, anteriormente designadas por clandestinas, 

passam a denominar-se Áreas Urbanas de Génese Ilegal. Destacam-

se como objectivos principais: o dever de reconversão por parte dos 

proprietários (Capítulo II) e administração conjunta do edificado 

integrado nas AUGI (Capítulo III); A metodologia e a modalidade aplicada 

na reconversão das AUGI pode partir de uma iniciativa privada ou 

municipal. Na privada a responsabilidade é dos proprietários (Capítulo 

IV, Secção I). Quanto à iniciativa municipal a reconversão pode ser feita 

através de PP ou Loteamento de Iniciativa Municipal (Capítulo IV, Secção 

II); A Câmara Municipal é responsável pela delimitação das áreas das 

AUGI (Capítulo IV, Secção III); A área comum é legalizada através do 

Alvará de Loteamento, e apenas depois da sua emissão se prossegue à 

divisão dos lotes pelos proprietários (Capítulo V).

Aquando da tentativa do processo de reconversão destas áreas 

conforme a lei evocada anteriormente, surgem alguns obstáculos à 

sua realização, devido a diversos aspectos tais como: existência de 

um grande número de servidões e condicionantes, legalização fora 

dos perímetros urbanos, grande densidade de ocupação e existência 

de construções precárias. As Câmaras Municipais apresentam falta de 

recursos técnicos e financeiros ou simplesmente a reconversão das 

AUGI não são uma prioridade política, já os proprietários, por norma, 

têm recursos limitados, não estão no local ou não se interessam pela 

reconversão destas áreas, quando na verdade, segundo a lei das AUGI, 

são eles os principais actores da reconversão (Raposo e Rolo, 2011).  

 
1 A Lei teve três alterações, a primeira foi a Lei nº 165/99, de 14 de Setembro, a segunda 

foi a Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto e a terceira foi a Lei nº 10/2008, de 20 de Fevereiro



Ao abordar esta temática, não podemos colocar reservas ao ponto 

de achar que todos os bairros inseridos nestes territórios têm 

efectivamente problemas e carências, e são resolvidos baseados nos 

mesmos princípios referidos anteriormente. Normalmente estes bairros 

com esta conotação têm aspectos em comum como por exemplo a sua 

vasta ocupação territorial. No entanto, existem excepções, e na AML 

podemos observar bairros de génese ilegal relativamente pequenos que 

são distintos dos anteriores a vários níveis, “ (…) (fundiário, divisão em 

lotes, tipo de edificado, infra-estruturas, associativismo)” (Raposo, 2012: 

115).

Inserido nestas questões pontuais e diversificadas, surge a necessidade 

de ter uma análise crítica relativamente ao bairro em específico a ser 

tratado, e perceber qual o melhor tipo de estratégia e intervenção a 

desenvolver.

2.2. Elementos estruturantes

2.2.1. Espaço público

O conceito e utilidade de um espaço público pode ser por si só abrangente 

e complexo, contudo é importante perceber a sua mais-valia para o 

território, as relações que cria com a envolvente, e a capacidade de 

definir por si só um ponto de encontro entre comunidades e consequente 

coexistência social. O aprofundamento destas questões foi levado a 

cabo por vários autores, sempre na perspectiva de assimilar novos 

conceitos, resoluções alternativas e enquadramentos diversificados. 

Contudo é importante referenciar aqueles que abordam temáticas que 

nos facilitem a leitura e percepção das características intrínsecas de um 

espaço público a diferentes escalas. 

 “O espaço público deve ser considerado fundador da cidade (poder-

se-á dizer em todas as épocas e em todos os regimes); no fundo, o 

espaço público é a cidade” (Indovina, 2002: 119).

Indovina (2002) sai em defesa de um espaço púbico como criador de 

cidade, remetendo-nos para uma correlação imediata entre ambos, 
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através do qual o território depende desta relação intrínseca para um 

bom funcionamento.

Acrescenta-se que o processo de crescimento das cidades foi marcado 

por uma série de mutações no território, contudo o espaço público nunca 

deixou de ser um ponto de referência, mantendo a sua identidade ao 

longo dos tempos. Podem-se ter alterado as suas dimensões espaciais, 

os seus limites e até o seu significado, mas em nenhum momento foi 

descorada a sua relevância e o papel que desempenha no território. 

A construção do espaço público, democraticamente, servia como um 

domínio público de ideias políticas e desenvolvimento social, tornando-

se um signo de uma sociedade aberta enquanto, na realidade, na grande 

maioria das vezes este espaço aberto, dito público, não passava mais do 

que uma exibição de poder (Miles, 2001). 

Na mesma lógica de pensamento, procedendo a observações anteriores, 

salienta-se que o papel e a função do espaço público e de uso público 

sofreram um acréscimo relativamente ao passado, demonstrando que 

a sua implantação adequada, é fundamental para o funcionamento de 

todas as cidades, contribuindo para a identificação da mesma (Indovina, 

2002). 

Um espaço público num território pode ser constituído por lugares 

permanentes ou transitórios, de diferentes dimensões e com distintos 

significados para os residentes, porém, pressupõe sempre um carácter 

de uso e domínio público. 

Segundo Gehl e Gemzoe (2002), existe um número de aspectos básicos, 

ao lado da amplitude e variedade, que possibilitam a definição de alguns 

tipos de espaços públicos. Assume em primeira instância que a praça, o 

grande vazio no cheio do tecido urbano edificado, é definitivamente um 

elemento crucial no território, e classifica-a segundo dois pontos de vista: 

“praças duras” (fig. 2), associadas a espaços que apresentam superfícies 

e mobiliário urbano de pedra, por vezes pontuados com alguma 

vegetação, e “praças de cascalho” (fig. 3), lugar para descansar e jogar, 

que por norma constam de uma grande superfície de cascalho como 



Fig. 2. 3. 4. 5. (de cima para 

baixo) Praça Real de Barcelona; 

Parc Guell, Barcelona; Parc de la 

Ciutadella, Barcelona; Avenida 

da Liberdade, Lisboa.  (Fontes: 

http://www.localnomad.

com/pt/blog/wp-content/

uploads/2012/06/GAUDI-41.

jpg; http://pt.wikipedia.org/wiki/

Parque_G%C3%BCell#mediaviewer/

File:BCN-ParcGuell-4898.jpg; 

http://www.barcelonaborne.

com/urban-rent-barcelona/come-

parc-de-la-ciutadella/; http://

portugaleoutroslugares.blogspot.

pt/2012/08/av-da-liberdade-lisboa.

html)
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elemento central. Um outro tipo de espaço público é o “oásis urbano” 

(fig. 4), que funciona como um espaço urbano recreativo, presenteado 

com vastas áreas paisagísticas, com áreas cobertas por cascalho e grandes 

superfícies de pedra. Distingue-se dos anteriores pela grande variedade 

de elementos, espaço e oportunidades para actividades, e sossego. Elege 

como último espaço destinado ao público, os “passeios urbanos” (fig 5), 

onde lugares para andar, sentar, descansar ou jogar, foram dispostos no 

meio de ruas e avenidas, onde a presença de tráfego é inevitável (Gehl 

e Gemzoe, 2002). O impacto do tráfego automóvel elimina em parte 

o espaço público, concebe barreiras, aumenta distâncias, e sobretudo 

cria desigualdades a nível urbano, entre quem possui ou não automóvel 

(Brandão, 2000).  

Outro conceito e outra perspectiva de analisar a questão tipológica 

do espaço público surge por parte de um grupo de investigadores, ao 

defender uma comparação entre três espaços públicos: “centro da 

cidade”, “bairro” e “grandes centros comerciais”, tendo por base uma 

análise acerca de um conjunto de dimensões. São elas o “ (…) estatuto 

do espaço, morfologia (interior/exterior); acessibilidades (origem dos 

utilizadores, controlo de acesso, meios de transporte), miscigenação 

potencial, usos possíveis e tipos de actores em presença” (Bassand et al. 

cit in Castro, 2002: 62). Podemos constatar esta linha de pensamento na 

tabela que se segue.

Tabela 1. Tipologia empírica 

de espaços públicos. Adaptado 

graficamente pelo autor. (Fonte: 

Bassand et al., 2001; Castro, 2002: 

62)



Fig. 6. Apropriação de um espaço 

público por parte dos habitantes. 

(Fonte: Cullen, 2009: 25)

A partir desta tabela verificamos um olhar atento do autor relativamente 

às diferentes escalas e funções que um espaço público contém, 

evidenciando o papel deste no território em que está inserido. 

No nosso caso em particular, a ênfase vai para as características de um 

determinado espaço público numa escala de bairro, evidenciando as 

diferenças relativamente a um espaço de uso público no centro de uma 

cidade. A priori, poderíamos considerá-los de certa maneira idênticos, 

porque no fundo têm a mesma conotação, contudo estão inseridos em 

realidade opostas. Pipard e Grané (2001) são da opinião, que estes são 

caracterizados pela “ (…) natureza das interações sociais para estabelecer 

as principais diferenças das formas de apropriação entre os espaços 

públicos do centro da cidade e aqueles dos bairros mais desfavorecidos” 

(Pipard e Grané cit in Castro, 2002: 63).

Referem-se ao espaço público na cidade como um lugar de anonimato, 

onde predominam relações impessoais entre pessoas que não se 

conhecem, utilizadores que raramente são residentes. O uso deste 

espaço, por norma, está ligado a actividades profissionais, turísticas, 

de lazer e divertimento. Em contrapartida, o uso deste num bairro, é 

simbolizado pela proximidade das pessoas, maioritariamente residentes, 

protagonizando laços de sociabilidade e proximidade, onde o isolamento 

é uma impossibilidade e o anonimato comprometido (Pipard e Grané 

2001; Castro, 2002).

“Num mundo de conceitos bem definidos as estradas destinar-se-iam 

ao trânsito de pessoas e coisas e os edifícios às relações sociais e de 

trabalho. Mas como a maioria das pessoas faz exactamente o que lhe 

convém e quando lhe convém, verifica-se que também o exterior se 

encontra ocupado para fins sociais e comerciais” (Cullen, 2009: 23).

É natural e humano, que após a implantação ou requalificação de um 

espaço com carácter público, os residentes apropriem-se desse mesmo 

espaço com fins sociais e comerciais (fig. 6). Esta ideia é-nos claramente 

transmitida por Indovina:
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“Cada vez que se consegue requalificar um espaço público – por 

exemplo cada vez que se transforma uma estrada ou uma praça num 

espaço pedonal, libertando-a, portanto da invasão dos automóveis 

– ele torna-se imediatamente num pólo de socialização, um lugar 

fortemente frequentado ou até um local de actividades lúdicas, 

comedores de fogo, malabaristas, vendedores ambulantes, etc” 

(Indovina, 2002: 122)

A questão social relacionada a um espaço público abarca uma 

multiplicidade de significados, fruto da complexidade que o caracteriza. 

Na verdade este trata-se de “ (…) uma determinação político-jurídica, 

mas também um produto do uso social, ou seja, existem espaços públicos 

inacessíveis ou proibidos e outros, que não são juridicamente públicos, 

mas têm um uso colectivo intenso” (Castro, 2002: 54).

Os responsáveis políticos e as entidades máximas tomam decisões 

sobre o desenho da via pública e espaços públicos, porém, na maioria 

das vezes tomam-nas sem conhecer os territórios, sem se preocupar 

minimamente com os efeitos que futuras inserções possam vir a ter no 

tecido urbano existente, e consequentes usos sociais predominantes 

nesses espaços (Borja, 2000). É importante reter, que um arquitecto ou 

qualquer entidade tenha consciência e sensibilidade, ao ponto de saber 

requalificar ou programar o uso de um espaço público, tendo em vista a 

coexistência social que nele potencialmente possa existir.

Espaço público nas AUGI

Com o intuito de analisar a questão em torno do espaço público nas 

AUGI, é essencial perceber o porquê deste, por norma, não se enquadrar 

no território dos bairros conotados com um carácter de génese ilegal. 

O grande problema associado ao excesso de migrações era 

essencialmente a falta de habitação, e nessas circunstâncias algumas 

entidades aproveitaram-se desse fenómeno para lotear terrenos 

considerados rurais, circundantes às grandes metrópoles, com intuito de 

vendê-los. Estes loteamentos clandestinos “ (…) caracterizavam-se pelo 

traçado ortogonal, de rápida implementação, alheios às características 



locais, nomeadamente topográficas” (Jorge, 2010: 145). O objectivo 

deste loteamento era privilegiar o espaço privado, em detrimento do 

espaço público, que era considerado como a área sobrante. Estes lotes 

eram ilegais, não eram urbanizados, e consequentemente resultou 

em condições precárias, onde não havia estradas pavimentadas, rede 

de água e de esgotos, equipamentos públicos, transportes públicos 

e recolha de lixo (Jorge, 2010). Resumidamente, estes territórios 

associados ao loteamento clandestino, eram sobretudo caracterizados 

pelo desprezo para com a via pública. 

“As populações tinham o sonho de construir uma casa, não 

ambicionavam construir cidade, o que condiciona a relação entre o 

individual e o colectivo, entre o espaço privado e o espaço público” 

(Jorge, 2010: 148).

Esta citação remete-nos para o imaginário da vivência numa AUGI, 

onde os residentes eram individualistas, dependiam deles próprios 

para sobreviver e atingir uma vida melhor, não estavam propriamente 

preocupados na existência de bens comuns à população e de espaços 

de convívio entre eles. Devido a todos estes factores, estes territórios 

foram-se densificando com habitação geralmente unifamiliar, e hoje em 

dia assistimos à inexistência de espaço público. 

Num passado mais recente, após uma maior evolução e estabilidade 

destas áreas urbanas de génese ilegal, começou-se a sentir a ausência de 

espaços comuns à população, essencialmente devido à legalização destes 

territórios por parte das várias entidades gestoras, que empenham-se 

na implementação principalmente de equipamentos e espaços públicos 

que facultem à população usos e funções até aí inexistentes. Porém, o 

problema advém de um passado mais longínquo, onde os habitantes 

não pretenderam “urbanizar o rural”, mas sim “ruralizar o urbano”, 

consoante o seu estilo de vida antigo (Ferreira et al. cit in Jorge, 2010: 

148).
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2.2.2. Centralidade urbana

A presente investigação é centrada na questão em volta da centralidade 

urbana, na tentativa de esclarecer os vários processos de formação 

do centro urbano, a sua localização perante o território, os seus 

enquadramentos e sobretudo a sua importância relativamente às 

funções que desempenha. Pretende-se ainda diferenciar a centralidade 

numa escala de cidade e numa escala de bairro, e de que modo a 

coexistência social pode ser afectada nos mesmos.

“A problemática da centralidade coroa as utopias urbanísticas e 

teorias da cidade” (Castells, 1983: 310).

A afirmação acima descrita advém das questões de relações e 

articulações entre elementos da estrutura urbana, capazes de revelar-

nos a “ (…) concepção das relações cidade/sociedade” (Castells, 

1983: 311). Empiricamente assume-se que um dado centro no tecido 

urbano funciona como uma âncora, capaz de promover usos e funções 

inexistentes num território. O centro urbano, de certo modo, não se 

trata de uma entidade espacial definida, mas sim uma correlação de 

funções e actividades que nele acontecem (Castells, 1983).

A questão fundamental inerente ao desempenho de uma centralidade 

urbana tem vindo a ser alvo de discussão ao longo dos tempos, porém, 

é impossível descurar o facto de que uma centralidade actua num 

dado território, reunindo funções e actividades capazes de colmatar as 

necessidades do ser humano.

“A composição funcional e a importância da área central variam com 

a dimensão do aglomerado” (Salgueiro, 1992: 311).

A questão levantada é suportada pela teoria, que independentemente 

da sua dimensão, a área central desempenha um papel fundamental 

em qualquer povoação, capaz de se individualizar das restantes pela 

concentração das actividades terciárias, exagerado uso do solo e 

consequente dispersão de alojamentos, acentuado volume de emprego, 

e a capacidade de atrair visitantes ocasionais ou permanentes na 



perspectiva de consumo, negócio, ou lazer (Salgueiro, 1992). 

Castells (1983), com o intuito de clarificar as funções subjacentes a uma 

centralidade num dado território, classifica-a segundo três categorias: 

o “centro” que desempenha um papel ao mesmo tempo integrador e 

simbólico; o “centro” como o que faz as trocas e coordena as actividades 

descentralizadas; o “centro” enquanto núcleo lúdico.

“O centro é o espaço que permite, além das características de 

sua ocupação, uma coordenação das atividades urbanas, uma 

identificação simbólica e ordenada destas atividades e, daí, a criação 

das condições necessárias à comunicação entre os atores” (Castells, 

1983: 311).

Esta primeira categoria aborda a relação entre o centro urbano e as 

relações de sociabilidade que a população obtém nesses espaços 

centrais, afirmando que “ (…) sociedade e espaço estão necessariamente 

em interação” (Castells, 1983: 311).

A segunda categoria remete-nos para um centro urbano onde estão 

concentrados, por norma, actividades fundamentais ao funcionamento 

de um território, caracterizados por um agrupamento de comércio 

e gestão administrativa, financeira e política. Constata-se portanto, 

a troca de bens e serviços, coordenação e direcção de actividades 

descentralizadas (Castells, 1983). Em suma, o uso do solo consta de uma 

implantação central baseada na troca, distribuição, gestão e emissão da 

informação (Bartholomew, 1932).

A terceira e última categoria é um “centro enquanto núcleo lúdico”, 

relatando que este não trata apenas de aspectos relacionados à 

funcionalidade, às actividades comerciais, à diversão, mas sim à 

valorização do “ambiente urbano”, através de uma gama de escolhas 

possíveis, ligadas directamente a uma estratégia de “consumo” (Castells, 

1983).

Sintetizando, afirma sem reservas que nenhuma das “ (…) três categorias 

de centro, que possuem uma forte carga de expressão concreta, existe 
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por si, mas sim enquanto resultado de um processo social de organização 

do espaço urbano” (Castells, 1983: 313).

“Com efeito, a cidade é o lugar do debate e da encenação de pontos 

de vista mais ou menos opostos que encontram no centro o seu lugar 

privilegiado de expressão” (Remy e Voyé, 1994: 132). 

Remete-nos para a importância da coexistência social num determinado 

“centro”, como ponto fulcral e dinamizador interno do espaço, 

relacionando-o com uma “noção sociológica”, na medida em que 

exprime mais um conteúdo do que uma forma. A ideia de centralidade 

urbana está portanto relacionada com a matéria de sociologia urbana, 

definindo o termo de “centro urbano” através de uma dualidade entre 

um “local geográfico” e um “conteúdo social” (Castells, 1983). Portanto, 

se um lugar central não possuir algumas destas características acima 

descritas, consideramo-lo um “não-lugar”, incapaz de satisfazer os 

princípios relacionados a uma centralidade (Augé, 2006).

Em alguns casos, na implementação de novas cidades e consequentes 

novas formas de urbanização, ou na requalificação de um dado território, 

assiste-se ao fenómeno da criação de uma “estrutura multinuclear”. 

Para o efeito, é relevante perceber-se que esta “nova centralidade” é 

caracterizada pela dispersão de algumas actividades, dando origem a 

uma “difusão urbana”. Neste tipo de estrutura urbana, é conveniente 

estabelecer e assegurar uma passagem clara entre cada “centro”, de 

modo a evidenciar as suas funções distintas (Castells, 1983).

O aparecimento destes novos “centros”, por um lado vêm conservar os 

centros antigos, e por outro vêm desenvolver novas funções, capazes 

de estruturar a cidade. Estes deviam-se localizar “ (…) onde a cidade 

se encontra com a periferia, aproveitando zonas obsoletas ou que a 

evolução urbana necessita de reapropriar” (Borja, 2000: 80). 

As novas centralidades expressam o intuito de fragmentar a cidade 

em lugares cada vez mais definidos, no sentido de valorizar o espaço 

urbano, que por vezes se encontra desvalorizado e descaracterizado 

face ao tecido urbano existente.
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De certo modo, associado a esta problemática, surge Lynch (2011), 

assumindo que a imagem que qualquer habitante tem da paisagem 

urbana, é essencial para uma melhor percepção daquilo que os rodeia, 

capaz de proporcionar centralidades identificáveis como tal. Acrescenta 

que imagem que nós temos de uma dado território, é determinante 

para o comportamento social e psicológico dos residentes.

A prática levada a cabo por Lynch (2011), estabelece “ (…) a dialéctica 

entre a “imagem” que o arquitecto procura e as “imagens” que os 

habitantes percebem” (Lamas, 2011: 401).   

Os seus desenhos sintéticos e expressivos (fig. 7), são claros quanto às 

ideologias que pretende transmitir ao leitor. 

“Os elementos marcantes, pontos de referência considerados 

exteriores ao observador, são simples elementos físicos variáveis em 

tamanho” (Lynch, 2011: 81).

No fundo o objectivo intrínseco a estes elementos, passa pela marcação 

pontual e delimitação de uma zona espacial no território de fácil 

percepção e legibilidade para os habitantes, capazes de criar distintas 

imagens no meio ambiente, funcionando inevitavelmente como uma ou 

várias centralidades identificáveis no tecido urbano. A cidade passa a 

conhecer-se pelos seus centros (Borja, 2000).

Fig. 7. Elementos marcantes no 

território. (Fonte: Lynch, 2011)
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Os “centros”, onde quer que estejam localizados no território, 

pressupõem uma hierarquização de funções e usos, legíveis por parte 

dos habitantes. Estes “centros” estão dispostos segundo um “sistema 

urbano” ou “rede urbana” diferenciados por vários níveis, isto é, um 

conjunto de lugares ligados por relações de ordem hierárquica a um 

centro urbano principal, onde “ (…) cada lugar recebe de um centro de 

ordem superior artigos que envia para os de ordem inferior e para a sua 

área de influência” (Salgueiro, 1992: 105).

Independentemente da capacidade de serem multifuncionais, os 

“centros” não podem ser considerados apenas os núcleos mais 

relevantes da vida urbana, mas sim o lugar da diferença. “As cidades 

diferenciam-se, sobretudo pelo seu centro” (Borja, 2000: 80). 

Os “centros hierarquizados” defendidos por Salgueiro (1992), 

pressupõem diferentes escalas de actuação no território, sobretudo 

a dois níveis distintos: escala de cidade e escala de bairro. Ao nível da 

cidade temos a diferenciação entre “centro de proximidade”, aquele que 

fornece os bens de uso corrente, e “centro principal”, aquele que tem a 

capacidade de oferecer todos os outros. 

“A organização de uma hierarquia de centros num lugar é 

acompanhada, em regra por mudanças na estrutura interna do 

centro principal. Este continua a concentrar as funções de nível mais 

alto (comércio raro e ocasional e serviços) que adquirem maior 

proeminência devido à migração das mais banais para os centros 

correspondentes e começa a apresentar subáreas relativamente 

especializadas, devido ao agrupamento de actividades semelhantes 

em troços específicos” (Salgueiro, 1992: 306).

Ao invés deste, ao nível de bairro, existe apenas um centro que abrange 

quase todas as funções terciárias, direcionando os habitantes para esse 

lugar. Por norma, os estabelecimentos dispõem-se ao longo de uma rua, 

de uma praça e ruas que nela convergem, onde cada função aparece 

representada várias vezes. Trata-se de uma lógica bairrista, onde 

predominantemente as pessoas fazem as compras a pé e encontram-se 
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nos cafés com um grupo de “vizinhos-amigos” (Salgueiro, 1992). 

“Alguns centros de bairro, devido ao elevado nível socioeconómico 

da sua população, à sua dimensão ou à sua situação, adquirem um 

grande número de estabelecimentos comerciais com predomínio dos 

ramos não diário, e essa concentração desenvolve uma capacidade 

de atracção que ultrapassa as fronteiras do bairro” (Salgueiro, 1992: 

306).

Em alguns casos o centro não está localizado necessariamente no 

centro geográfico, não ocupando porventura o sítio histórico de origem 

do território, ele encontra-se sim em intercepções do sistema viário 

de circulação, reunindo ai todas as actividades e funções necessárias 

(Sposito, 1991). No fundo “ (…) admite-se que o centro urbano não tem 

nada a ver com a centralidade geográfica numa érea urbana, e que 

esta posição central, quando ela existe, é o resultado de um processo 

funcional” (Castells, 1983: 314). Isto deveu-se, essencialmente, ao facto 

de que as cidades ao crescerem tiveram em alguns casos de prescindir 

do centro histórico/original, devido aos seus arruamentos estreitos e 

quase inacessíveis, à decadência dos seus velhos imóveis, à necessidade 

de preservar os monumentos históricos, em prol da criação de novos 

bairros, caracterizados pela sua adaptabilidade e melhor acessibilidade 

(Beaujeu-Garnier, 1983).

Em suma, o centro urbano, de certa maneira, não se trata de uma 

“entidade espacial” definida, mas sim uma correlação de funções e 

actividades que nele acontecem (Castells, 1983). 

2.2.3. Equipamentos colectivos

Pretende-se abordar a temática dos equipamentos colectivos, que 

tenham a capacidade de estruturar um dado território, a nível espacial, 

identitário e social. Estes, são efectivamente elementos essenciais na 

estruturação do tecido urbano e social. Têm como papel fundamental 

satisfazer as necessidades das populações e contribuir para o constante 

desenvolvimento das áreas em que se inserem, resultado da evolução 
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tecnológica e desenvolvimento socioeconómico (Lobo et al., 1995). 

Por norma, os equipamentos encontram-se dispostos no território 

segundo uma lógica de dispersão, inseridos cirurgicamente em 

determinados aglomerados populacionais, com intuito de responder 

às suas necessidades e carências. Os aspectos da sua localização no 

território está afecta à envolvente e respectivas acessibilidades. A sua 

vivência depende da forma como estão inseridos no tecido urbano e 

pela facilidade de acesso por parte da população.

Os equipamentos colectivos como instalações urbanas definem não só 

edificações como os terrenos envolventes, capazes de prestar serviços 

às colectividades (saúde, ensino, administração, assistência social, 

segurança pública, etc.), serviços de carácter económico (mercados, 

feiras, etc.) e ainda a prática de actividades culturais, de lazer e 

desportivas2. Estes serviços são de interesse público e imprescindíveis à 

qualidade de vida dos residentes (DGOTDU, 2002).

Numa escala de cidade verificamos a implementação de equipamentos 

colectivos, capazes de fixar a população na mesma, nomeadamente 

equipamentos universitários e culturais. A sua inserção está relacionada 

não só com a fixação de população num dado lugar, mas com uma 

estratégia de revitalizar e recuperar alguns espaços públicos com 

potencialidades, mas que por sua vez se apresentam devolutos e 

degradados (Borja, 2000). Relativamente à inserção destes equipamentos 

no território, verifica-se uma maior incidência e expansão daqueles que 

são capazes de responder à necessidade de ocupação dos tempos livres, 

resultado de um aumento dos tempos de lazer, e consequente satisfação 

dos residentes ao nível das suas carências básicas (Salgueiro, 1992).

Numa escala de bairro, ambiciona-se melhorar e beneficiar o espaço 

de uso público, com a inserção de equipamentos sócio-culturais (Borja, 

2000). 

2 Portaria 1136/2001, de 25 de Setembro – Parâmetros de dimensionamento das 

áreas destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e 

equipamentos de utilização colectiva
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Como o próprio nome indica, estes pressupõem uma ocupação de 

carácter social e cultural, tendo como principal objectivo colmatar 

carências existentes ao nível territorial e social dos bairros. 

Os bairros inseridos em áreas urbanas de génese ilegal são um exemplo 

de como a ausência de equipamentos colectivos é prejudicial para 

o território e para os habitantes, na medida em que originou uma 

segregação da população. Estes bairros, ancorados a um crescimento 

clandestino, na sua generalidade, não dispõem de nenhum equipamento 

colectivo capaz de estruturar o território, e sobretudo capaz de reunir 

variadas funções e actividades que resolvam as carências dos habitantes 

(Jorge, 2010).

2.3. Centre Civique: exemplo de espaço público, centralidade e 

equipamento. 

Esta temática remete-nos para várias soluções encontradas por alguns 

arquitectos, com o intuito de dotar e requalificar territórios, por 

norma, descaracterizados e desarticulados com o tecido urbano. A sua 

implantação advém da necessidade de dotar um território de espaços 

públicos, capazes de funcionar como um marco e uma centralidade. O 

conceito de centre civique estava associado sobretudo à inserção de 

vários equipamentos públicos/colectivos em volta de um grande espaço 

público, que por sua vez iria funcionar como o centro principal de uma 

cidade, adquirindo funções estruturais e gestoras de um território. 

Este conceito, em termos gerais, está associado a tecidos urbanos 

conotados por um aglomerado de habitações muito acentuado, 

surgindo a necessidade de criar um grande espaço capaz de estruturar 

e complementar todas deficiências públicas de um território. A criação 

dos centros cívicos “ (…) são inspirados pela ideia de reconstituir uma 

unidade social em torno da sede de comunicação criada por um local 

central” (Castells, 1983: 312). 

De modo a percebermos melhor o conceito e a temática por detrás dos 

centros cívicos, é nossa intenção referenciar aquele que consideramos 
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mais relevante, o Centro Cívico de Saint-Dié, exemplificando as suas 

potencialidades e características face a territórios que necessitam de 

uma intervenção considerável, nomeadamente ao nível do domínio 

público.

2.3.1. Centro cívico de Saint-Dié, Le Corbusier

Tendo como intuito contextualizar a elaboração deste conceito em parte 

urbanístico, em parte arquitectónico, surge a necessidade de explicitar o 

porquê do seu aparecimento, e as ideias intrínsecas a ele.

A ideia conceptual da criação de um centre civique, teve o seu pico 

imediatamente após à Segunda Guerra Mundial, com a preocupação 

demonstrada por Le Corbusier sobre os lugares da vida pública da cidade, 

elaborando por sua vez, vários planos urbanísticos e arquitectónicos 

para cidades francesas até à data devastadas pelos conflitos armados 

(Sequeira, 2012).

Este plano urbanístico, desenvolvido entre Abril de 1945 e Fevereiro 

de 1946, veio-se a verificar um desafio e uma oportunidade para Le 

Corbusier, porque, com a destruição parcial da cidade de Saint-Dié, teve 

a possibilidade de criar algo inovador, funcional e representativo, capaz 

de facultar à população espaços de domínio público e habitação que 

tinham sido devastados até então (fig. 8). Aproveita assim a oportunidade 

para aplicar os princípios da Carta de Atenas, demonstrados na figura 9 

(Sequeira, 2012).

Fig. 8. Planta de Saint-Dié com os 

edifícios destruídos durante a guerra 

assinalados a vermelho. (Fonte: 

Sequeira, 2012: 2)



Este ideal, de arrasar quase com a totalidade da cidade e consequente 

criação de um novo conceito e uma nova cidade, teve um impacto 

negativo na população e sobretudo nas entidades gestoras, rejeitando 

por unanimidade o avanço da sua construção3.

Através de uma análise mais cuidada, constatamos que as principais 

premissas que Le Corbusier procurava com o seu trabalho, eram a de 

definir um espaço público central, capaz de congregar e representar a 

população de uma cidade, e por fim, em redor deste núcleo central, 

complementá-lo com a inserção das unité d’habitation (fig. 9) (Sequeira, 

2012). 

Ao planificar todas as valências que um plano urbanístico executado de 

raiz exigia, após uma análise geral do território, decidiu manter intactos 

a catedral, a igreja e a estação ferroviária existentes. Por conseguinte, 

optou por dispor vários edifícios habitacionais em torno de uma área 

central, caracterizada por um espaço de planta quadrangular, que tinha 

como objectivo futuro albergar os edifícios gestores e de uso público da 

cidade (Sequeira, 2012).

 

3 Fondation Le Corbusier - http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.

aspx?sysId=13&IrisObjectId=6332&sysLanguage=en-en&itemPos=2&itemSort=en-en_

sort_string1%20&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParentId=65, consultado a 

14/12/2014 
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Fig. 9. Plano urbanístico de Saint-Dié. 

(Fonte: Clericuzio, 2010: 57)
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“Ao centro do projecto, sensivelmente sobre a parte de território 

onde antes existia o casco antigo, encontra-se o espaço público que 

Le Corbusier intitula de centre civique ou couer de la ville” (Sequeira, 

2012: 4).

Delimita esta zona com o intuito de repensar a relação entre o peão 

e o automóvel no centro da cidade. Nesta lógica, decide delinear 

as principais vias de circulação em redor do centro cívico (Sequeira, 

2008). Esta decisão conceptual vem enfatizar a livre circulação dos 

peões na área central, em detrimento do convívio com o automóvel. 

Há uma autonomização e prioridade da circulação pedonal face à 

viária, desmembrando por completo a correlação entre ambos (Duval, 

2006). O novo conceito veio a demonstrar-se oposto ao que sucedia nos 

projectos urbanísticos como a Ville Contemporaine de 1922 (fig. 10) e a 

Ville Radieuse de 1932 (fig. 11), relativamente ao rompimento do ideal 

de piazza definida por prédios, enfatizando o seu afastamento (Curtis, 

1986), e ainda a prioridade e o interesse pela eficiência máxima do 

transporte viário no centro urbano (Sequeira, 2012).

“Ce centre civique est interdit aux voitures de passage; il est réservé 

aux piétons” (Duval, 2006: 72). 

A grande inovação deste plano comparativamente a outros anteriormente 

executados por Le Corbusier, foi o repensar do espaço público central, 

através da criação de um grande centro cívico capaz de resolver todas 

as exigências culturais, cívicas e políticas, destinadas apenas ao peão e 

não ao automóvel. Denota-se que estas questões foram previamente 

discutidas pelos membros do CIAM em 1944, ao qual Le Corbusier era 

um dos seus fundadores (Clericuzio, 2010).  

O centro cívico resume-se a um recinto com os limites apenas indiciados, 

caracterizado por uma estrutura espacial aberta, onde os edifícios que o 

compõem procuram uma relação de conjunto através de um equilíbrio 

baseado na massa e na escala de cada volume, e a sua respectiva 

posição no espaço. A disposição do edificado tem o intuito de criar um 

cenário urbano díspar, onde, consoante o nosso deambular pelo centro, 

Fig. 10. 11. Ville Contemporaine; 

Ville Radieuse. (Fontes: http://

www.naturalmentescienza.it/

ipertesti/1900/900figure/lecour.

jpg; https://histarq.files.wordpress.

com/2012/10/42.jpg)



observemos diferentes panoramas da cidade (Sequeira, 2012). Os 

edifícios centrais, autónomos entre si, são constituídos por uma série de 

equipamentos dedicados à população (figs. 12 e 13).

Em modo de conclusão, Jean-Jacques Duval acrescenta que “le centre 

civique est le lieu éminent de la cité, son coeur et son cerveau” (Duval, 

2006: 72).

30

Fig. 12. Plano para o centre civique 

de Saint-Dié. (Fonte: Clericuzio, 

2010: 59)



Fig. 13. Centre civique de Saint-Dié. 

(Fonte: http://www.anthonybracali.

com/t_lecorbusier.html)
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3. CASO DE ESTUDO: O BAIRRO DO CASAL 

NOVO

 

3.1. Enquadramento e inserção do bairro

3.1.1. Enquadramento territorial

 

 

O Bairro do Casal Novo trata-se de AUGI, pertence ao município 

de Odivelas, no Distrito de Lisboa, e encontra-se delimitado pelos 

municípios de Loures, Lisboa, Amadora e Sintra (fig. 14).

O bairro é abrangido por duas freguesias, a Norte a de Caneças e a Sul a 

de Famões (fig. 15), sendo que o distanciamento ao centro de Caneças 

é aumentado pelo declive do terreno e também pelo atravessamento 

da Circular Regional Exterior de Lisboa (A9 – CREL), que delimita a zona 

Norte. Os restantes limites são dados pelos bairros do Monte Verde, 

do Girassol, Trigache, Casal de São Sebastião, Casal da Silveira, Casal do 

Bispo, do Moinho do Beata, pertencentes ao município de Odivelas, e 

por fim Casal de Cambra, sendo este pertencente ao município de Sintra 

(fig. 16).

De entre os bairros referidos, o do Casal Novo é o de maior dimensão, 

detendo uma área aproximada de 572 905 m2, distribuídos por 415 

678 m2 destinado a 1 313 lotes afectos à construção, 106 869 m2 

para arruamentos e 41 071 m2 para equipamentos e espaços verdes, 

conforme o Alvará de Loteamento nº1/2005 (CMO, 2007).

Fig. 14. Identificação do município 

de Odivelas na Área Metropolitana 

de Lisboa. Adaptado graficamente 

pelo autor. (Fonte: https://maps.

google.pt/)



Fig. 15. 16. (de cima para baixo) 

Mapa do concelho de Odivelas 

com as respectivas freguesias e 

identificação do Bairro do Casal 

Novo; mapa do Bairro do Casal Novo 

e respectivos bairros adjacentes. 

Adaptado graficamente pelo autor. 

(Fonte: https://maps.google.pt)
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Área de Intervenção

De modo a contextualizar esta análise para uma futura intervenção, 

é necessário perceber numa primeira instância, as zonas mais 

propícias para a mesma. Sendo assim, a proposta projectual, passará 

essencialmente pela ocupação de quatro terrenos que actualmente se 

encontram desocupados (fig. 17).

É relevante salientar que um dos terrenos a intervir, denominado de 

“C”, possui um núcleo arqueológico designado por “Dólmen do Sítio 

das Pedras Grandes”, classificado como Monumento Nacional pelo 

Decreto-Lei 33587 de 27/03/1944, ratificado pelo Decreto-Lei 37450 de 

16/06/1949 4 (fig. 17).

 

 

4 IGESPAR - www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/

detail/70248, consultado a 03/10/2013

Fig. 17. Terrenos a intervir no 

Bairro do Casal Novo, e localização 

do Dólmen das Pedras Grandes. 

Adaptado graficamente pelo autor. 

(Fontes: https://maps.google.pt; 

fotografia do autor) 

A B

C

D



3.1.2. Enquadramento estratégico e regulamentar

PROT-AML

A zona em estudo está integrada no Plano Regional de Ordenamento 

do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML). O PROT-

AML abrange os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, 

Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, 

Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira5.

“A decisão de elaboração do PROTAML, tal como consta da 

mencionada resolução de 1989, foi motivada pelo reconhecimento 

da existência de desequilíbrios na organização do território dos quais 

resultavam vastas zonas de ocupação desordenada. Para fazer face 

a esta situação, considerou-se indispensável a definição de uma 

política de ordenamento do território metropolitano que promovesse 

a reorganização espacial, garantindo o crescimento equilibrado 

das actividades humanas, melhorando a qualidade de vida das 

populações e preservando os recursos naturais e a qualidade do 

ambiente” 6.

A estrutura do modelo territorial proposta pelo PROT-AML, define que 

Odivelas está inserida no primeiro anel envolvente da AML e constitui 

um pólo vocacionado para equipamentos e serviços (CCDR LVT, 2002). 

Observando o esquema do modelo territorial (fig. 18), verificámos que 

o concelho está classificado como Área Urbana a Estruturar e Ordenar.

Quanto às dinâmicas territoriais da AML, surge uma zona denominada 

de “espaço Odivelas-Loures”, classificada como um espaço emergente no 

território (fig. 19), onde é previsto a integração de um conjunto de novas 

infra-estruturas rodoviárias, atribuindo um papel chave na reestruturação 

do arco urbano envolvente norte, criando nomeadamente condições 

para o desenvolvimento de novas centralidades (CCDR LVT, 2002). 

5 Diário da República, I série-B — N.º 82 — 8 de Abril de 2002, Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 68/2002 
6 Idem, p.3287

36



37

Fig. 18. 19. (de cima para baixo) 

Esquema do Modelo Territorial da 

AML; Dinâmicas Territoriais da AML. 

(Fontes: CCDR LVT, PROT-AML, 2002: 

39; CCDR LVT, PROT-AML, 2002: 29)



O PROT-AML fez um inventário territorial que permitiu fundamentar 

a identificação de 17 unidades territoriais distintas. Estas unidades 

territoriais foram delimitadas com base em critérios de intervenção 

e prefiguram territórios com características próprias que devem ser 

equacionados em conjunto (CCDR LVT, 2002). Na fronteira da área 

mais densamente urbanizada da Grande Lisboa, identifica-se a unidade 

Arco Urbano Envolvente Norte. Nesta unidade identificamos a zona 

Caneças/Odivelas/Loures, que se encontra numa situação de periferia 

de transição, onde podemos encontrar situações de fragmentação, falta 

de estruturação e conflitualidade de usos (CCDR LVT, 2002).

Em modo de conclusão, a PROT-AML afirma que: “Esta unidade, no seu 

conjunto e devidamente estruturada, pode constituir o espaço de remate 

onde as fronteiras da franja urbano-rural da AML norte se estabilizam.” 

(CCDR LVT, 2002: 49). 

O PROT-AML elaborou um parâmetro intitulado de Transporte e Logística 

(CCDR LVT, 2002), onde pretende desenvolver um plano de mobilidade 

que visa uma maior utilização do transporte colectivo em detrimento do 

uso do transporte individual. Define coroas circulares a partir do centro 

da AML (rotunda do Marquês de Pombal), com o intuito de delimitar os 

raios de intervenção (fig. 20).

O concelho de Odivelas localiza-se no núcleo central, dentro do raio de 

10Km, onde o PROT-AML considerou importante o desenvolvimento de 

uma rede de transportes colectivos mais eficaz e directa, acrescentando 

que apenas a partir de uma distância superior a 15Km do centro da 

cidade deve admitir-se uma maior utilização do transporte individual 

(CCDR LVT, 2002).

Denota-se que num raio de 10Km “ (...) é importante considerar o 

desenvolvimento de uma forte conectividade da rede de TC, assente 

numa eficaz multimodalidade e no privilegiar das ligações directas, 

nomeadamente entre os principais centros de emprego e de comércio 

e as áreas mais densamente habitadas. Desejavelmente dever-se-á 

caminhar para um sistema de títulos multimodais que permitam a 
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utilização indiferenciada de todos os modos de transporte à disposição 

da população.” (CCDR LVT, 2002: 67).

Acrescenta-se que o Bairro do Casal Novo encontra-se ligeiramente 

além do limite dos 10 km, enquadrado na coroa de transição (entre os 

10km e os 30km), relegando a obrigatoriedade de ligações directas de 

transportes colectivos para segundo plano, dando primazia ao uso do 

transporte individual (CCDR LVT, 2002).

 

PDM de Loures

O Plano Director Municipal (PDM) é um instrumento central na 

regulamentação e na elaboração de uma estratégia estruturada com 

vista ao desenvolvimento futuro do concelho (CMO, 2004).

O concelho de Odivelas autonomizou-se do concelho de Loures a 

19 de novembro de 1999, no entanto actualmente o PDM em vigor 

no concelho de Odivelas, ainda é o PDM de Loures, ratificado pela 

Fig. 20. Raios de 10, 20 e 30km 

a partir da Praça do Marquês de 

Pombal. (Fonte: CCDR LVT, PROT-

AML, 2002: 69)



Resolução de Conselho de Ministros n.º 54/94, de 14 de Julho7. Desde a 

sua autonomização, o concelho de Odivelas tem vindo a desenvolver um 

novo PDM com o intuito de resolver questões que estão desactualizadas 

no PDM em vigor. Enquanto este não é aprovado tem-se verificado 

algumas alterações no PDM em vigor, de modo a responder a novas 

alterações e mutações que o território foi sofrendo ao longo dos anos.  

Das várias alterações, apenas duas dizem respeito ao território onde está 

inserido o Bairro do Casal Novo. Relativamente aos valores patrimoniais 

do concelho de Odivelas, foi classificado como Monumento Nacional o 

Dólmen das Pedras Grandes situado na freguesia de Caneças8. 

A Câmara Municipal de Odivelas propôs algumas alterações ao PDM 

em vigor, que consistem em meros ajustamentos de natureza técnica, 

incidentes em áreas urbanas de génese ilegal, as quais se encontram em 

fase de processo de reconversão, designadamente o Bairro das Arroteias 

e o Bairro do Casal Novo, ambos na freguesia de Caneças, município de 

Odivelas9.

É de salientar a carta de ordenamento do território do PDM em 

vigor, ainda enquadrada e coerente com o território actual, onde os 

espaços urbanos do Bairro do Casal Novo estão classificados como 

zona a recuperar ou a legalizar (fig. 21). É importante referir, que dois 

dos terrenos a intervir no bairro estão classificados como espaços 

urbanizáveis para equipamentos e outros usos de interesse público (fig. 

21).
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7 Câmara Municipal de Odivelas - www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/B1.htm, consultado 

a 08/10/2013   
8 Diário da República, II série — N.º 140 — 18 de Junho de 1999, Servidões do 

património edificado e arqueológico, Artigo 20.º, p.8750 
9 Diário da República, 2.ª série — N.º 82 — 28 de Abril de 2011, Município de Odivelas, 

Aviso n.º 9783/2011, Alterações ao PDM de Loures, p.18597
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Fig. 21. Carta de Ordenamento do 

Território. Adaptado graficamente 

pelo autor. (Fonte: CMO, PDM, 2013)

Estudo do PDM de Odivelas

Até aqui foi tratada alguma da regulamentação implantada no território 

de um modo mais generalizado, abrangendo a Área Metropolitana de 

Lisboa, o concelho de Odivelas e o respectivo Bairro do Casal Novo. 

Contudo, e tendo em perspectiva uma futura intervenção neste território, 

é preciso ter em consideração os terrenos em que vamos intervir. É 

neste sentido que vamos analisar de uma forma mais pormenorizada 

alguns dos estudos de caracterização territorial previstos para o PDM de 

Odivelas. 

O PDM de Odivelas de forma introdutória, não quer abstrair-se da 

realidade do PDM em vigor, no entanto conta com objectivos bem 

definidos, tais como: salvaguarda e valorização ambiental; integração 

e coesão social; qualificação urbana; beneficiação das acessibilidades; 

incremento e qualificação espacial das actividades económicas10.

10 Câmara Municipal de Odivelas - www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/B2.htm, consultado 

a 08/10/2013



Num processo de legalização de uma AUGI, é necessária e obrigatória a 

cedência de terrenos ou parcelas, com intuito de dotar estes territórios 

de usos que actualmente não existem. No mapa de Equipamentos 

Colectivos proposto para o PDM de Odivelas (fig. 22), voltamos a observar 

que dois dos terrenos a intervir fazem parte das zonas de cedências 

propostas com oportunidades de localização de equipamentos, sendo 

mesmo considerado uma área de interesse público.
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Fig. 22. Proposta de Equipamentos 

Colectivos do PDM de Odivelas. 

Adaptado graficamente pelo autor. 

(Fonte: CMO, PDM, 2009a) 
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Apesar destes territórios serem conotados por uma elevada construção 

de habitações, o PDM de Odivelas prevê espaços possíveis para 

intervenções futuras de habitação (fig. 23). Ao analisar a proposta de 

zonas urbanizáveis do PDM, deparamo-nos apenas com um espaço no 

bairro para esse mesmo efeito, que por sua vez trata-se de outro terreno 

à qual a nossa intervenção é necessária.

Fig. 23. Proposta de habitação 

do PDM de Odivelas. Adaptado 

graficamente pelo autor. (Fonte: 

CMO, PDM, 2009b)



De modo a contextualizar todos os terrenos susceptíveis a intervenções 

futuras, é necessário referir que o que contém o Dólmen está afecto a 

uma zona de protecção de 50m onde é proibida a construção de qualquer 

edificado ou mobiliário urbano que contraste com o monumento 

presente (fig. 24). 
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Fig. 24. Património arquitectónico 

e arqueológico. Adaptado 

graficamente pelo autor. (Fonte: 

CMO, PDM, 2009c)
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3.2. Diagnóstico do bairro

3.2.1. Caracterização/evolução urbana

A análise da evolução urbana do bairro foi feita essencialmente através 

dos ortofotomapas do local. Em primeira instância recorreu-se ao 

ortofotomapa mais antigo que data de 1944, contudo, este não se 

considerou relevante tendo em conta a escassa ocupação de edificado 

no território. 

A análise incidiu essencialmente nos ortofotomapas de 1965, 1977, 

1982, 1990, 1998 e 2005. Esta irá permitir uma maior compreensão da 

origem do bairro, da sua evolução em comparação com a envolvente.

Podemos constatar que no ano de 1965 (fig. 25) havia um aglomerado 

de edificado na zona de Caneças, que se desenvolveu essencialmente 

em torno da EN 250 (Estrada Nacional 250), que funcionava como uma 

radial em torno de Lisboa. Este aglomerado criou um pequeno núcleo, a 

partir do qual surgem pequenas ramificações pontuadas por habitações 

mais isoladas.

Num intervalo de 12 anos, em 1977 (fig. 26), a construção de novas 

edificações no centro de Caneças foi praticamente inexistente, no 

entanto denota-se um crescimento acentuado de edificado na zona 

de Casal de Cambra, que se justifica devido à venda de uma grande 

propriedade em parcelas, dando origem ao loteamento clandestino11. 

Este fenómeno começa-se a expandir para o actual Bairro do Casal 

Novo, surgindo assim os primeiros traços de urbanização. Percebemos 

por isso, que apesar de este bairro pertencer às freguesias de Caneças 

e Famões, a sua origem deve-se essencialmente ao desenvolvimento do 

Bairro de Casal de Cambra, pertencente ao concelho de Sintra, visto que 

a existência de uma encosta entre Caneças e o Bairro do Casal Novo 

condicionou a expansão urbana para Este.

11 Junta Freguesia de Casal Cambra – http://wjfcc.ecivitas.net/conteudos/templates/

Estrutura.asp?articleid=122&zoneid =8&z=8&sz=0&n=1, consultado a 04/11/2014



Em 1982 (fig. 27), a construção e o loteamento clandestino continuam 

a crescer, e é devido a esses factores que o Bairro do Casal Novo, 

inserido nesse sistema de crescimento, começa a ter uma densificação 

progressiva dos seus solos, observando um traçado urbano mais 

completo, desenvolvido e ortogonal.

No ano de 1990 (fig. 28), começam a surgir novas habitações nos terrenos 

que se encontravam vazios originando, por isso, uma maior definição 

do tecido urbano permitindo uma leitura mais clara dos quarteirões 

que constituem o bairro. É de salientar o aparecimento do primeiro 

equipamento público do bairro, ainda hoje de grande relevância, o 

jardim infantil / escola primária.

Até ao final dos anos 90 (fig. 29), o bairro não sofreu um grande 

crescimento, surgindo pontualmente algumas moradias que vieram 

ocupar e densificar os quarteirões já existentes. Nesta década o 

território ganha um novo impacto com o atravessamento da A9 – CREL, 

delimitando o bairro na sua encosta Norte, vincando ainda mais a 

barreira física já existente. 

Por fim, em 2005 (fig. 30), continuamos a observar um crescimento 

muito ténue ao nível da habitação unifamiliar, no entanto, o que veio dar 

uma nova leitura ao bairro foi o aparecimento de edifícios de habitação 

colectiva, até então inexistente. Esta ocupação territorial manteve-se 

até os dias de hoje.  
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Fig. 25. 26. 27. 28. 29. 30.   

(da esquerda para a direita e de cima 

para baixo) Ortofotomapas com o 

limite do Bairro do Casal Novo, de 

1965; 1977; 1982; 1990; 1998; 2005. 

Elaboração própria. (Fonte: CMO) 



3.2.2. Caracterização da população e do edificado

Para concretizar esta análise, recorremos aos dados do INE, mais 

especificamente os dos censos de 2011. O objectivo principal é 

caracterizar a população, que conta actualmente com 3532 indivíduos 

residentes, e com 954 edifícios, tendo sempre em vista uma intervenção 

futura mais qualificada e enquadrada com a realidade deste território.

Para delimitar os limites do Bairro do Casal Novo foi necessário analisar 

o território através de subsecções, e daí extrair os dados estatísticos 

apenas do bairro, de modo a verificar se estes mantêm os mesmos 

padrões que as freguesias e concelho a que o bairro pertence.

Na figura 31, considera-se para a análise quatro grupos etários distintos 

entre si: crianças (0-13 anos), os jovens (14-24), os adultos/activos (25-

64) e por fim os idosos, com idades superiores a 64 anos. Observámos que 

crianças (16%) e jovens (13%) constituem 29% dos indivíduos residentes 

no bairro, seguindo o padrão das suas freguesias, Caneças e Famões, e o 

respectivo concelho de Odivelas. A maioria da população do bairro tem 

idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos (61%), denotando-se 

uma maior dimensão, comparativamente às freguesias e ao concelho a 

que este pertence. Em relação à população idosa do bairro, verifica-se 

uma ligeira redução de idosos a residir no mesmo, comparativamente 

às freguesias e ao concelho, apenas 10% dos indivíduos residentes. A 

população idosa (10%) é relativamente reduzida quando comparada 

com as freguesias e o concelho. Este facto permite-nos concluir que 

a estrutura etária do bairro é relativamente jovem/activa quando 

comparamos com as outras unidades territoriais mencionadas.
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Fig. 31. Idades dos indivíduos 

residentes. Elaboração própria. 

(Fonte: INE, Censos de 2011)
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No que diz respeito à escolaridade dos indivíduos residentes (fig. 32), 

numa primeira instância constatámos que uma pequena percentagem 

é analfabeta (2%), e que a grande maioria tem algum grau de instrução.

Denota-se que grande parte dos indivíduos residentes no bairro (26%) 

ficou-se pelo 1º ciclo. Em contrapartida, apenas 16% têm a escolaridade 

obrigatória concluída, o respectivo ensino secundário completo. 

Acrescenta-se que 10% da população apresenta um nível de instrução 

mais elevado, sendo que 1% frequentou o ensino pós-secundário, e 9% 

concluiu um curso superior. Por norma o bairro segue os padrões das 

suas freguesias, mas não do concelho, visto que este último demonstra 

um nível geral de instrução mais elevado, com uma maior taxa de 

indivíduos residentes com curso superior completo.

Acerca da situação actual dos indivíduos residentes no bairro (fig. 33), 

é importante salientar que 50% se encontram empregados e 28% está 

sem qualquer actividade económica. Denota-se que 14% da população 

são pensionistas ou reformados. Conclui-se que os indivíduos residentes 

no bairro comparativamente com as freguesias e concelho, apresentam 

uma maior taxa de empregabilidade.

Fig. 32. 33.  (de cima para baixo)

Escolaridade dos indivíduos 

residentes; Situação actual dos 

indivíduos residentes. Elaboração 

própria. (Fonte: INE, Censos de 2011)



Anteriormente verificámos que o Bairro do Casal Novo tem uma taxa 

de empregabilidade de 50% dos residentes. No gráfico que se segue 

(fig. 34), denota-se que 39% trabalham no sector terciário, sendo que 

os outros 11% têm actividade no sector secundário. Acrescenta-se que 

ninguém está empregado no sector primário. Podemos ainda concluir 

que o bairro encontra-se dentro dos padrões das suas freguesias e 

concelho, não havendo grandes oscilações nos valores apresentados.

 

De modo a analisar o gráfico que se segue (fig. 35), é relevante evocar 

novamente a questão da taxa de empregabilidade do bairro (50%) 

observada do gráfico 4, no sentido em que apenas 18% dos empregados 

trabalha no município de residência, tal como acontece nas respectivas 

freguesias. É rápida a conclusão de que a maioria dos empregados 

trabalha fora do concelho de Odivelas. Relativamente aos estudantes, 

dos 21% de indivíduos residentes que estudam no bairro (anexo 1), 16% 

fá-lo no município de residência, significando que apenas uma pequena 

percentagem se desloca para fora para estudar.
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Fig. 34. 35.  (de cima para baixo)

Sector de emprego dos indivíduos 

residentes; Indivíduos residentes que 

estudam ou trabalham no município 

de residência. Elaboração própria. 

(Fonte: INE, Censos de 2011)
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A figura que segue (fig. 36), trata a temática da quantidade de pisos 

dos edifícios presentes no território. No bairro, assim como nas suas 

freguesias, os edifícios de 5 ou mais pisos são escassos (entre 1 e 3%), 

o que não acontece no concelho de Odivelas, onde se regista que 14%. 

Já os edifícios com 3 ou 4 pisos são mais predominantes no bairro, 

comparativamente às freguesias e concelho, detendo 40% dos edifícios 

com estas características. No entanto o tipo edificado mais predominante 

no bairro são os que têm 1 ou 2 pisos (57%), aproximando-se dos valores 

de Odivelas (58%). Ainda neste parâmetro, verifica-se que a freguesia de 

Caneças detém a maior percentagem com 70%.

 

 

3.2.3. Morfologia urbana

Ao analisarmos o bairro morfologicamente, permitir-nos-á uma melhor 

percepção e compreensão acerca da evolução e transformação da malha 

e do traçado urbano.

“Importa clarificar que a morfologia urbana é a disciplina que estuda 

o objecto – a forma urbana – nas suas características exteriores, 

físicas, e na sua evolução no tempo” (Lamas, 2011: 38).  

Pretende-se ainda compreender de que forma os seus elementos 

morfológicos afectam ou não, intervenções futuras. Entendemos por 

“elementos morfológicos do espaço urbano” (Lamas, 2011: 79-108), o 

solo – o pavimento, os edifícios – o elemento mínimo, o lote – a parcela 

fundiária, o quarteirão, a fachada – o plano marginal, o logradouro, 

o traçado – a rua, a praça, o monumento, a árvore e a vegetação, e o 

mobiliário urbano.

Fig. 36. Quantidade de pisos dos 

edifícios. Elaboração própria. (Fonte: 

INE, Censos de 2011)



Malha e traçado

A evolução do bairro foi marcada essencialmente por um crescimento 

acelerado, contudo, ao verificar a malha urbana, denota-se que de 

certa maneira foi orgânica/organizada, como podemos constatar na 

análise dos ortofotomapas realizada anteriormente. Identificamos 

uma tentativa de planeamento de quarteirões, com o objectivo de dar 

resposta à acentuada procura de lotes para a construção de habitações 

que se fez sentir neste território, sobretudo durante os anos 70 e 80.

Nestes territórios com carácter de génese ilegal, os quarteirões 

são caracterizados pela sua horizontalidade (fig. 37), resultantes da 

construção de moradias unifamiliares, dispostas no território lado a 

lado, respeitando o princípio de que cada moradia disponha de uma 

frente de rua e de um logradouro. 

Ocupação/disposição do edificado

O bairro apresenta uma ocupação do território de aproximadamente 

50%, sendo que a outra metade está susceptível à intervenção de 

novas construções (fig. 38). Esta ocupação é-nos dada pela presença de 

moradias unifamiliares, reforçando a ideia de baixa densidade do bairro. 

A maioria do edificado existente conta com uma altura média de 7,5m 

(2 pisos mais sótão), onde apenas uma pequena percentagem apresenta 

uma altura média de 11m (3 e 4 pisos).    

A ocupação dos lotes é feita pela presença da moradia ladeada de 

muros e respectivo logradouro. Em alguns casos é complementada pela 

existência de um pequeno anexo normalmente utilizado como garagem 

(fig. 39). O facto de os lotes e os respectivos quarteirões estarem ladeados 

de muros até ao limite da rua veio prejudicar a via pública, criando uma 

barreira física acentuada entre o espaço público e privado (fig. 40). Ao 

analisarmos o espaço urbano do bairro verificámos algumas fragilidades. 

Os passeios, quando existem, são estreitos e quase intransitáveis, não 

houve um planeamento de estacionamento na via pública, não existe 

qualquer tipo de mobiliário urbano, praças ou espaços verdes capazes 

de promover a vivência do espaço público. Lamas acrescenta: 
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Fig. 37. 38. (de cima para baixo)

Planta dos quarteirões do Bairro do 

Casal Novo; Disposição de edificado 

no Bairro do Casal Novo. Elaboração 

própria. (Fonte: CMO)
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“Quando identifiquei a forma urbana pelas relações existentes 

entre os elementos morfológicos e o espaço que definem, pensava 

que muitas das urbanizações actuais não têm forma porque não há 

nenhuma relação inteligível entre as suas partes: edifícios, bairros, ou 

outros fragmentos da estrutura urbana.” (Lamas, 2011: 125).

Fig. 39. 40. (de cima para baixo)

Exemplo de umas das habitações 

com um anexo no Bairro do Casal 

Novo; Exemplo de uma das ruas 

do Bairro do Casal Novo. (Fonte: 

Fotografia do autor)



Altimetria

O Bairro do Casal Novo situa-se no topo de uma colina, sendo que o 

seu ponto mais alto se situa à cota 295. A zona Norte é caracterizada 

por declives acentuados enquanto que a zona Sul apresenta declives 

moderados (fig. 41).

É relevante perceber a altimetria dos terrenos a serem ocupados (fig. 

42), a sua envolvente e as consequentes vistas a partir dos mesmos. Isto 

porque o bairro se encontra a uma cota mais elevada do que todos os 

bairros adjacentes, sendo assim privilegiado de visibilidade para além 

dos seus limites.

 

 

Os terrenos A (fig. 43) e B (fig. 44) partilham, em parte, as mesmas 

características, sendo a sua envolvente ocupada com edificado que por 

sua vez não causa qualquer distúrbio à visibilidade para além do limite 

do bairro. Ambos a pender para o vale a Norte possuem vista para as 

zonas montanhosas e de grande vegetação de Caneças.

O terreno C (fig. 45), onde está implantada o Dólmen das Pedras Grandes, 

em pendente para Oeste, é dotado de uma vista sobre a serra de Sintra e 

consequente Palácio da Pena.
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Fig. 41. 42. (da esquerda para a 

direita) Tipos geomorfológicos no 

concelho de Odivelas. Adaptado 

graficamente pelo autor; Planta 

do Bairro do Casal Novo com a 

altimetria e identificação dos 

terrenos a intervir. Elaboração 

própria. (Fontes: CMO, PDM, 2009d: 

37; CMO) 
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Fig. 43. 44. 45. 46. (de cima para 

baixo) Área de intervenção do 

terreno A; B; C; D. (Fonte: Fotografia 

do autor) 

Por último, o terreno D inclinado a Sul (fig. 46), possui uma vista 

abrangente sobre Lisboa, onde podemos observar o Parque das Nações, 

a ponte Vasco da Gama, o Estádio da Luz e mais ao longe a margem Sul.



3.2.4. Equipamentos, comércio e serviços 

O Bairro do Casal Novo é dotado apenas de quatro equipamentos 

públicos capazes de facultar à população alguns serviços. São eles a 

igreja pré-fabricada, uma escola primária, um infantário/jardim infantil 

e a associação de moradores.

O comércio e os serviços encontram-se distribuídos pelo bairro, excepto 

na Rua do Brasil, na zona Norte, onde podemos observar uma maior 

concentração de comércio, serviços, restauração e consequentemente 

alguma população. Estes, por norma, estão localizados nos pisos térreos 

de edifícios residenciais (fig. 48). Analisando a figura 47, constatamos que 

12% dos edifícios do bairro são principalmente não residenciais, sendo 

que os outros 88% destinam-se a edifícios exclusivamente residenciais. 

É-nos transmitida a ideia de que este bairro depende muito de Caneças, 

não só pela proximidade espacial, mas principalmente porque alguns 

dos equipamentos, comércio e serviços estruturantes, só existem 

nesse local. Alguns exemplos considerados são a Escola Secundária, o 

cemitério, o centro de saúde, os bombeiros e a PSP. Comparativamente 

ao bairro adjacente de maior relevância, Casal de Cambra, este apresenta 

um maior número de equipamentos, comércio e serviços.

Em suma e numa primeira instância podemos constatar que o bairro 

carece essencialmente de equipamentos públicos capazes de estruturar 

o território e não de um aumento significativo de comércio e serviços. 

A nova inserção dos mesmos deve ser considerada e coerente com a 

redefinição do plano urbano do bairro.
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Fig. 47. Utilização dos edifícios no 

Bairro do Casal Novo. Elaboração 

própria. (Fonte: INE, Censos de 2011)
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Fig. 48. Planta do Bairro do 

Casal Novo com identificação 

dos diferentes usos. Adaptado 

graficamente pelo autor. (Fonte: 

https://maps.google.pt)              

LEGENDA:

Edifícios exclusivamente residenciais 

Edifícios residenciais com comércio ou serviços  

Equipamentos 

Comércio e serviços



3.2.5. Mobilidade e acessibilidade

O Bairro do Casal Novo devido à sua localização geográfica não dispõe 

de bons acessos, visto tratar-se de um bairro com uma localização 

periférica à cidade de Lisboa. Sendo uma área urbana de génese ilegal, a 

sua evolução não foi acompanhada nem planeada e isso traduz-se numa 

rede rodoviária deficiente e incapaz de satisfazer aos moradores uma 

boa acessibilidade não só no concelho de Odivelas, mas essencialmente 

ao concelho de Lisboa.

O meio de transporte mais rápido e eficaz de aceder ao bairro é o 

automóvel ou motociclo (veículo próprio), que surge como primeira 

opção (fig. 49). A rede de transportes públicos é insuficiente e demorada 

(fig. 50), essencialmente através do autocarro, existindo apenas três 

carreiras que fazem ligação ao bairro. Uma através de Caneças, outra 

através da estação de metro de Odivelas e ainda outra através da estação 

de metro do Sr. Roubado. 
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Fig. 49. 50. (de cima para baixo) 

Tempo de deslocação do Bairro 

do Casal Novo à sua envolvente 

utilizando a viatura própria; 

transportes públicos. Adaptado 

graficamente pelo autor. (Fonte: 

https://maps.google.pt)
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Foi abordado anteriormente nesta análise o facto de a CREL formar um 

limite ao bairro, atravessando a zona Norte do mesmo. A CREL, apesar 

de estar inserida na rede viária principal de acesso ao Concelho de 

Odivelas, não constitui um acesso ao Bairro do Casal Novo, devido ao 

distanciamento dos acessos. Podemos observar na figura 51, que a rede 

viária principal de acesso ao concelho forma um quadrado que delimita 

a maior parte do seu território (CMO, 2003).

O acesso ao Bairro do Casal Novo, independentemente de onde provém, 

é feito essencialmente através de vias distribuidoras de 2ªordem. Por sua 

vez é intenção do município que algumas das vias existentes ganhem a 

função de vias distribuidoras de 1ªordem, com o intuito futuro de dotar 

o mesmo de melhores e mais rápidos acessos. Como podemos verificar 

na figura 52, o bairro irá beneficiar destas mesmas opções, clarificando 

e melhorando a sua acessibilidade.

Fig. 51. 52. (de cima para baixo) 

Rede viária principal de acesso ao 

concelho de Odivelas; Rede viária 

de acesso ao Bairro do Casal Novo. 

Adaptado graficamente pelo autor. 

(Fontes: http://www.cm-odivelas.pt/

index.php/acessibilidades; https://

maps.google.pt e CMO, PDM, 

2009e)



O bairro, independentemente de pertencer às freguesias de Caneças 

e Famões, depende essencialmente da primeira, devido a uma 

maior proximidade. Posto isto é importante perceber as distâncias e 

proximidades dos mais relevantes equipamentos e serviços do concelho 

de Odivelas ao bairro. Considerando a maior concentração de população 

na zona Norte do bairro, esta, está relativamente próxima do centro de 

Caneças. Em relação a equipamentos de maior dimensão e considerados 

âncoras no território, temos o centro comercial Dolce Vita e o centro 

comercial Strada, que se encontram a aproximadamente 5km do bairro. 

É de referir que o hospital mais próximo é o Beatriz Ângelo, situado no 

concelho de Loures, a uma distância aproximada de 6km. Podemos 

observar esta informação mais detalhada na figura 53 e tabela 2.
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LEGENDA: 
1 - Centro de Saúde de Caneças 
2 - Correios de Caneças 
3 - Junta de Freguesia de Caneças 
4 - Mercado de Caneças 
5 - Correios da Ramada 
6 - Junta de Freguesia da Ramada 
7 - Centro de Saúde Casal de Cambra 
8 - Mercado de Casal de Cambra 
9 - Piscina Municipal de Odivelas 
10 - Junta de Freguesia de Famões 
11 - Biblioteca Municipal de Odivelas 
12 - Metro de Odivelas 
13 - Câmara Municipal de Odivelas 
14 - Pavilhão Multiusos de Odivelas 
15 - Centro de Exposições Odivelas 
16 - Jardim Botânico de Famões 
17 - Mercado Municipal de Odivelas 
18 - Teatro da Malaposta 
19 - Cemitério de Caneças 
20 - Metro Sr. Roubado 
21 - C.C. Strada 
22 - C.C. Dolce Vita 

Fig. 53. (em cima) Percursos e 

distâncias aos equipamentos âncoras 

no território. Adaptado graficamente 

pelo autor. (Fonte: https://maps.

google.pt)

Tabela 2. (em baixo) Tempo e 

distâncias do bairro aos principais 

equipamentos. Elaboração própria. 

(Fonte: https://maps.google.pt)
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3.3. Análise dos inquéritos por questionário à população do bairro

3.3.1. Metodologia

A informação sobre o bairro e os habitantes foi complementada com a 

realização de um inquérito por questionário à população (ver anexo 2). 

Este tinha como objectivo fornecer novos e relevantes dados sobre os 

indivíduos residentes, como os seus hábitos, interesses, necessidades e 

expectativas, de modo a actuar de uma forma mais consciente e coerente 

no território. Por outro lado, era nosso intuito descodificar algumas 

indecisões projectuais, através de algumas indicações e preferências 

acerca do tipo de valências dos equipamentos futuramente propostos. 

Este questionário foi elaborado no âmbito da turma, daí apresentar-se 

relativamente extenso e com questões diversas, de modo a servir o maior 

número de trabalhos. Neste sentido fez-se a elaboração, a realização e a 

recolha conjunta do questionário. O tratamento e a análise foram feitos 

individualmente, não analisando todas as questões na íntegra, mas sim 

aquelas que considerámos relevantes para o nosso “caso de estudo”.

A amostra abrangeu as várias faixas etárias existentes no Bairro do Casal 

Novo. Para o efeito considerámos necessário inquirir uma percentagem 

de jovens (abaixo dos 24 anos) e idosos (superiores a 64 anos), e uma 

maior percentagem de indivíduos activos, com idades compreendidas 

entre os 24 e os 64 anos. De modo a conseguir obter uma amostra 

representativa, foram elaborados 100 questionários, dos quais foram 

considerados válidos 72. Os outros não foram tratados e analisados, 

porque não se encontravam completos ou simplesmente pelo facto 

de não terem sido devolvidos. Os questionários foram distribuídos na 

escola primária do Bairro, em cafés e outros realizados pessoalmente.

Ao analisarmos os questionários surgiram algumas dificuldades na sua 

validação, devido em alguns casos a um preenchimento desadequado, a 

uma má interpretação de algumas perguntas por parte dos inquiridos e 

consequente resposta desajustada e incorreta, e ao incumprimento de 

algumas condições que as questões proponham.



3.3.2. Caracterização da amostra

A amostra da população inquirida é caracterizada por 18% jovens (14-

24 anos), 71% de activos (25-64 anos) e 11% de idosos (superior a 65 

anos) (fig. 54). Acrescenta-se que 28% são solteiros, 4% divorciados, 

11% viúvos, e por fim a maior percentagem destes conta com 57%, 

representando os casados (fig. 55). 

Quanto ao agregado familiar dos inquiridos, excepto nas famílias que 

têm 5 ou mais pessoas (10%), denota-se que não há uma grande 

oscilação nas hipóteses apresentadas (fig. 56). Perante a amostra 

apresentada, acrescenta-se que famílias com 3 ou 4 pessoas são as mais 

predominantes no bairro (46%). 

 

Acerca do nível de escolaridade que os inquiridos apresentam (fig. 57), 

podemos observar que 25% ficou-se pela escolaridade obrigatória, 

respectivo secundário. A minoria inquirida está dividida pelo ensino 

profissional, ensino pré-escolar e analfabetismo. Denota-se que uma 

grande parcela da amostra (um total de 49%) frequentou apenas o 

ensino básico. Mais se acrescenta, que 10% dos inquiridos apresentam 

um nível de instrução mais elevado, com a conclusão do ensino superior.
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Fig. 54. 55. 56. (da esquerda 

para a direita) Estrutura etária da 

população inquirida; Estado civil 

da população inquirida; Número 

de pessoas do agregado familiar da 

população inquirida. Elaboração 

própria. (Fonte: Inquéritos à 

população) 

Fig. 57. Nível de escolaridade da 

população inquirida. Elaboração 

própria. (Fonte: Inquéritos à 

população)
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Perante a actividade económica (fig. 58), a maioria dos inquiridos são 

activos com profissão (67%). Regista-se que 13% enfrentam de momento 

uma situação de desemprego, e 15% já se encontram reformados. 

Acrescenta-se que nenhum dos inquiridos está à procura do 1º emprego.

A amostra, relativamente à naturalidade da população inquirida (fig. 59), 

revela-se dividida, constatando que 53% advêm do distrito de Lisboa, e 

47% são provenientes de localidades fora desse perímetro. 

Como já foi referido, o Bairro do Casal Novo pertence a duas freguesias, 

Caneças e Famões. Posto isto, foi nossa intenção verificar de onde 

advinham as pessoas que inquirimos na zona mais central do bairro 

(fig. 60). Chegámos à conclusão, que nesta área é mais predominante 

a permanência de população pertencente à freguesia de Caneças, 

representando 90% da amostra. Acrescenta-se que a maioria dos 

inquiridos (54%), reside no bairro há mais de 10 anos (fig. 61).

3.3.3. Caracterização das necessidades e espectativas dos inquiridos

Numa segunda parte do questionário apresentaram-se questões mais 

abrangentes relacionadas com a vida no bairro, assim como, com 

potenciais intervenções projectuais. Com esse intuito questionámos 

Fig. 58. Actividade económica da 

população inquirida. Elaboração 

própria. (Fonte: Inquéritos à 

população) 

Fig. 59. 60. 61. (da esquerda para a 

direita) Naturalidade da população 

inquirida; Residência da população 

inquirida; Anos de residência da 

população inquirida. Elaboração 

própria. (Fonte: Inquéritos à 

população) 



a população acerca dos seus interesses e prioridades perante novas 

inserções e respectivas valências que estas poderiam conter.

Tentámos perceber se a população participava em alguma actividade no 

bairro (fig. 62), e depois de apresentarmos variadas opções, a resposta 

foi quase unânime, 69% da amostra afirmou não participar em nenhuma 

actividade. Levanta-se aqui uma questão importante e revela-nos um 

pouco do que se sucede actualmente no bairro. Possivelmente esta 

situação está implícita aos residentes, porque não existem actividades, 

nem equipamentos que possam colmatar estas fragilidades, confinando 

as pessoas às suas casas.

De uma forma generalizada questionámos os inquiridos sobre os seus 

principais interesses (fig. 63), e perante várias hipóteses, os mais votados 

foram a música e o desporto. Em segundo plano surgem opções como 

a leitura e o cinema. Em suma e observando estas mesmas opções em 

termos percentuais percebemos que nenhuma das opções dadas chega 

aos 25%. Isto remete-nos para uma dispersão de resultados e por vezes 

inconclusivos.
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Fig. 62. 63. (de cima para baixo) 

Participação da população em 

actividades no bairro; Principais 

interesses da população inquirida. 

Elaboração própria. (Fonte: 

Inquéritos à população)
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Ao questionarmos os inquiridos sobre os equipamentos e/ou actividades 

que o bairro poderia vir a ser dotado (fig. 64), observamos novamente 

uma dispersão de resultados, devido em parte pela quantidade de 

opções dadas. Contudo, verificámos pelo menos três opções que se 

destacam em relação às outras, ultrapassando os 10%. São elas uma 

área desportiva (18%), um centro de dia (13%) e um centro comunitário/

cívico (11%).

Na eventualidade de vir a ser construído um centro comunitário/cívico 

(fig. 65), foi nosso objectivo perceber que tipo de valências a população 

assumiria como prioridade. Devido à dispersão de resultados, assume-

se as respostas mais relevantes acima dos 10%. Nesta perspectiva 

observamos que as preferências recaem sobre cinco opções: a biblioteca 

(14%), salas de estudo e de actividades (12%), e salas de informática e 

de convívio (10%).

Fig. 64. 65. (de cima para baixo)

Necessidade de equipamentos 

e/ou actividades para o bairro; 

Valências de um centro comunitário/

cívico. Elaboração própria. (Fonte: 

Inquéritos à população)  



Por fim questionamos os inquiridos sobre a importância e a necessidade 

da existência de espaços públicos no bairro, como por exemplo: 

áreas verdes, largos e praças (fig. 66), ao qual estes foram unânimes, 

considerando a sua existência relevante (88%).

3.3.4. Síntese conclusiva

Em suma, com este inquérito por questionário, percebeu-se pelo 

tratamento e análise dos dados, que a população carece de uma 

multiplicidade de usos e funções que actualmente são inexistentes. Esta 

observação advém, por exemplo, do facto de que em algumas questões, o 

número de respostas é superior ao número de questionários executados. 

Isto revela-se devido às imensas lacunas que o bairro apresenta, 

sobretudo a nível de espaços públicos e equipamentos colectivos, daí 

ter havido essa dispersão de resultados. Porém, é de salientar que 

estes tornaram-se relevantes, no sentido em que nos ajudou a clarificar 

algumas ideias e intenções previamente equacionadas, embora sem o 

compromisso em dar uma resposta às aspirações da população inquirida.

3.4. Diagnóstico SWOT

O diagnóstico SWOT decorre e tem por base as análises feitas 

anteriormente. Assim, temos como perspectiva inicial elaborar 

um diagnóstico das diversas situações existentes, destacando as 

potencialidades ou pontos fortes e identificando possíveis fragilidades 

ou pontes fracos que aparentemente decorrem no território. De seguida 

é nosso intuito fazer um diagnóstico prospectivo para os objectivos 

daquilo que possamos melhorar, mencionando oportunidades, e por fim 

apontar algumas ameaças que podem decorrer das nossas intenções e 

intervenções projectuais.

Esta lógica de diagnóstico do território incidir-se-á sobretudo ao nível das 

relações com a envolvente (respectivos bairros adjacentes e freguesias), 

acessos e infraestruturas, edificado, habitação, equipamentos e serviços, 

espaços públicos, usos e ainda algumas questões sociais que sejam 

relevantes para o caso em estudo.
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Fig. 66. Necessidade de espaços 

públicos no bairro. Elaboração 

própria. (Fonte: Inquéritos à 

população)
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Potencialidades ou pontos fortes

- O solo e a habitação têm preços mais acessíveis nestas zonas periféricas 

menos prestigiadas e de menor qualidade urbanística.

- Esta AUGI encontra-se em mutação gradual, resultado da legalização 

dos lotes urbanos existentes praticamente finalizada.

- Proximidade a eixos viários estruturantes que fazem ligação à cidade de 

Lisboa, tais como: IC16, IC 17 e IC22

- Proximidade à freguesia de Caneças possibilita e faculta um maior 

acesso a serviços e a equipamentos inexistentes no bairro.

- Presença de um monumento nacional classificado como Dólmen 

das Pedras Grandes, enfatiza a importância deste para o município de 

Odivelas.

- Relação cidade/campo, relacionado com o aproveitamento de espaços 

vazios, para cultivo próprio.

- Pequenas indústrias, serviços e comércio local, representam o 

quotidiano dos habitantes do bairro. 

- Forte identidade cultural, com datas festivas próprias, com uma festa 

em honra da Nossa Senhora da Esperança.

- População pouco envelhecida, em contraste com uma grande taxa de 

indivíduos residentes activos.

- Perante a opinião dos residentes, o bairro apresenta-se como um espaço 

urbano sossegado e agradável para se viver, visto não existir conflitos 

sociais e culturais associados a uma população maioritariamente 

portuguesa que partilha os mesmos costumes e cultura. 

- O território em análise encontra-se localizado no topo de uma colina, 

beneficiando de uma vista para além dos seus limites, possibilitando a 

observação da serra de Sintra, serra de Caneças e ainda visibilidade para 

a zona sudeste de Lisboa (Parque das Nações, Margem Sul).



- Existência de alguns vazios urbanos, caracterizados por “grandes” 

parcelas de terrenos devolutos, potencializam futuras intervenções 

enquadradas e adequadas ao território, e sem prejuízo de expropriações 

a terrenos privados. 

Fragilidades ou pontos fracos 

- O eixo viário estruturante A9-CREL funciona como uma barreira entre 

o Bairro do Casal Novo e a freguesia de Caneças, com um impacto visual 

acentuado. Acrescenta-se, que a CREL não faculta nenhum acesso nem 

ao bairro nem aos bairros adjacentes.

- Apesar da curta distância a que o bairro se encontra do centro de 

Caneças, esta acarreta uma dificuldade acrescida à circulação pedonal, 

devido à presença de uma topografia muito acentuada.  

- Hierarquia viária desajustada, relacionada com uma rede rodoviária 

incapaz de satisfazer aos moradores uma boa mobilidade e acessibilidade 

ao bairro, apesar da sua proximidade a alguns eixos viários estruturantes.

- Rede de transportes públicos desequilibrada e deficitária, e 

consequente uso abusivo do transporte individual, em detrimento do 

uso do transporte colectivo.

- Défice de espaços públicos, equipamentos colectivos e serviços, que 

consigam prover a população de usos, funções e actividades actualmente 

inexistentes. De momento, a pequena percentagem de espaços públicos 

encontra-se degradada.

- Falta de concentração da população num determinado espaço, 

decorrente da ausência de espaços públicos (praças, largos, mobiliário 

urbano ou espaços verdes), capazes de promover contactos que 

actualmente não existem, e que de certa maneira propicia a convivência 

entre os intervenientes.

- Dependência da vila de Caneças e Casal de Cambra ao nível de 

equipamentos e serviços. 
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- Crise identitária, relacionada à estrutura urbana deficiente, e à 

inexistência de equipamentos e serviços capazes de estruturar e 

demarcar uma centralidade no território.

- Atividades económicas instaladas em espaços limitados, por vezes em 

conflito com a habitação.

- Construção abusiva de habitação relacionada com o loteamento 

clandestino, caracterizada pela construção de edificado até aos limites 

dos lotes, em detrimento do uso da via pública, da existência de passeios 

pedonais e consequente estacionamento público.

- O bairro decorre de um processo de legalização das habitações, sendo-

lhe ainda atribuído um carácter de Área Urbana de Génese Ilegal.

- Tipologias de habitação pouco diversificadas, decorrente da grande 

construção de moradias, aquando do loteamento clandestino.

Oportunidades

- A administração central e local (associação de moradores) têm um 

papel fundamental na requalificação das periferias e na legalização 

destes territórios de génese ilegal presentes no bairro.

- Intenção do município de Odivelas em reformular as vias distribuidoras 

de 2ª ordem de acesso ao bairro, em vias distribuidoras de 1ª ordem, 

melhorando por sua vez as suas acessibilidades.

- Aprofundamento do conhecimento, protecção e valorização do 

monumento nacional existente (Dólmen das Pedras Grandes), 

sensibilizando-nos para questões relacionadas com o património 

histórico e respectivas regulamentações especiais, com intuito de intervir 

futuramente neste local de uma forma mais assertiva e consciente.

- Requalificação do território através da inserção de espaços públicos 

e consequentes equipamentos necessários e essenciais ao seu bom 

funcionamento, proporcionando a fixação da população, promovendo 

a médio e longo prazos, uma coexistência social e espacial da mesma.



- Visto que o bairro se encontra descaracterizado e isento de identidade 

própria, existe a possibilidade de mudar a imagem do mesmo, criando 

referências espaciais que façam sentido aos olhos da população.

- Com a inserção de novos equipamentos, está iminente uma aposta 

na formação da população, no que diz respeito a adquirir novos 

conhecimentos a nível cultural e cívico, tendo em vista as suas intenções 

e perspectivas.

Ameaças

- Bairro com estigma de dormitório, decorrente da falta de actividades, 

espaços públicos e equipamentos capazes de promover uma reunião da 

população no mesmo.

- Inexistência de políticas, programas, planos e projectos aos vários níveis, 

por parte das entidades gestoras, que promovam o desenvolvimento 

integrado e estruturado socio-urbanístico, numa visão estratégica a 

longo prazo.

- As entidades gestoras do território, ao propor algo de novo para 

o bairro, não têm em consideração os problemas e aspirações dos 

habitantes, não os integram nos seus projectos, dando origem à criação 

de projectos não adaptados à realidade da população.

- Possível descaracterização do monumento nacional (Dólmen das 

Pedras Grandes), relativamente a futuras intervenções nesse local, que 

possam vir a retirar a relevância e a importância que este monumento 

tem não só para o Bairro do Casal Novo, mas também para os interesses 

nacionais.

- Futuras intervenções condicionadas a uma lógica de custos controlados, 

devido à escassez de recursos financeiros.

- A população está conformada e demonstra falta de “crença”, 

relativamente a novas intervenções que possam vir a surgir no bairro, 

com intuito de torná-lo um espaço melhor e mais completo para se viver.
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- Denota-se a falta de laços de vizinhança e convívio entre a população 

do bairro, visto que esta assume uma posição muito individualista, 

demostrando falta de união e crer.

- Saída de população do bairro, com vista a obterem melhores condições 

de vida, em zonas que apresentam um maior grau de desenvolvimento, 

sobretudo ao nível de espaços públicos, equipamentos e serviços, e uma 

rede de transportes colectivos mais eficaz e desenvolvida.

3.4.1. Síntese conclusiva

A partir do diagnóstico SWOT realizado, definiram-se um conjunto de 

objectivos gerais e objectivos específicos a atingir, tais como a integração 

e qualificação do território. A partir dos objectivos, elaborou-se uma 

estratégia e projectos com vista à concretização dos objectivos reduzindo 

as ameaças e tirando partido das oportunidades para diminuir os pontos 

fracos e reforçar os pontos fortes.
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4. COMPONENTE PROJECTUAL

 

4.1. Proposta e programa de intervenção

A proposta projectual desenvolvida numa primeira fase, passa por dotar 

o Bairro do Casal Novo, situado no concelho de Odivelas, de uma nova 

organização espacial, requalificando e redesenhando o seu território 

que se encontra actualmente desarticulado e carente de equipamentos 

e espaços públicos estruturantes, visto tratar-se de uma AUGI. 

O conceito inicial destaca e enfatiza a centralidade do bairro que 

actualmente não existe, sendo que esta, em parte, deve ser entendida 

a partir dos fluxos de pessoas, viários e comerciais. Devido às suas 

características particulares, optou-se por criar uma “estrutura 

multinuclear”12, caracterizada pela introdução de novos núcleos e 

complementação de alguns já existentes, delimitando uma centralidade 

identificada como necessária. A centralidade é assim constituída por 

diversos e distintos núcleos, que em concordância resolvem, em parte, 

as carências do bairro, aumentado o fluxo de população nos mesmos. 

Os núcleos são organizados para que cada um seja correspondente a 

um equipamento público estruturador do lugar. Estes estão dispostos 

no bairro em localizações estratégicas e ligados entre si, não só através 

de eixos viários mas também através de percursos pedonais de curta 

distância (fig. 67).    

De modo a dar continuidade a esta estratégia urbana, renovou-se 

o núcleo religioso existente, que se encontrava descaracterizado e 

desajustado à pré-existência de um núcleo arqueológico designado 

por Dólmen das Pedras Grandes, substituindo a igreja pré-fabricada 

existente, por uma nova, respeitando o afastamento necessário em 

relação à anta de forma a valorizá-los mutuamente (fig. 69). A igreja 

passa assim a adquirir outra importância neste território, delimitada 

12 Conceito apresentado e defendido por Manuel Castells (1983), em seu livro 

“Morfologia urbana”

Fig. 67. “Estrutura multinuclear” e 

 viária proposta para o Bairro do 

Casal Novo. Elaboração própria. 

(Fonte: CMO)              

LEGENDA:

Via de 1ªordem

“Eixo monumental” - Boulevard

“Eixo rodoviário” - Via 2ªordem

Ligações pedonais

Núcleos
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pelos dois eixos viários mais relevantes e estruturadores do bairro  

(cardus e decumanus13), está inserida no único grande vazio deste bairro, 

dando ainda mais ênfase a esta centralidade. Acrescenta-se, o facto de 

a igreja projectada ter por base a construção de uma torre sineira com o 

intuito de ser o marco visual, o ponto de referência que este bairro carece, 

localizando-se a uma cota superior em relação aos edifícios existentes 

(fig. 68). Esta questão remete para a necessidade e importância da 

imagem e da forma de um determinado território, defendido por Lynch 

(2011), sobre a imagem da cidade e a relevância que certos elementos 

têm para uma boa compreensão do espaço urbano.

 

Partindo da existência de um núcleo educacional composto por um 

jardim infantil e uma escola primária, criaram-se dois núcleos de raiz, 

o núcleo cívico (composto por um centro cívico) e o núcleo desportivo 

(composto por um complexo desportivo) (fig. 69), tendo como intuito 

requalificar e reestruturar o bairro, para que este ganhe identidade 

e centralidade através de uma organização espacial estruturada e 

perceptível pela população, de modo a promover a médio e longo prazo 

uma coexistência social e espacial de pessoas das várias faixas etárias e 

grupos sociais com modos de vida diferentes. Estes dois núcleos trazem 

ao bairro uma nova vida quotidiana e uma maior vivência do mesmo por 

parte da população.

Os objectivos de projectar os equipamentos que se identificaram como 

necessários ao bom funcionamento do bairro, centram-se no reforço da 

vivência da população naquele território, assim como tornar o espaço 

13 Referência aos dois eixos principais e perpendiculares entre si na organização da 

cidade romana, respectivamente Norte-Sul e Este-Oeste

Fig. 68. Esboço conceptual da 

presença da torre sineira no Bairro 

do Casal Novo. (Fonte: Elaboração 

própria)              
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anteriormente descaracterizado e carente de todo o tipo de espaços 

públicos, num espaço mais agradável e completo para se viver. Com o 

melhoramento destes aspectos surge a possibilidade de outras pessoas 

virem a mudar-se para o bairro. 

Neste encadeamento, projectam-se também dois tipos de habitação, 

uma colectiva e outra onde se regista uma maior incidência, a habitação 

unifamiliar (fig. 69). Na intersecção da rua do comércio com o único 

eixo viário Norte-Sul (cardus), localiza-se um grande terreno devoluto 

que devido à sua localização e à proximidade de bons acessos viários, 

tanto individuais como colectivos, é apropriado para a construção de um 

complexo de habitações unifamiliares mantendo o mesmo registo de 

habitação inerente àquela zona. Relativamente perto do local referido, 

já na rua do comércio, existe um terreno anteriormente ocupado 

pelo pavilhão desportivo que, no entanto, já foi demolido. Visto ter 

um edifício de habitação colectiva de fronte, e de maneira a manter a 

frente rua inserida no local, optou-se pela construção de um edifício 

de habitação com a mesma tipologia que o existente, sendo o seu piso 

térreo ocupado por serviços de apoio aos residentes, acentuando assim 

a importância do eixo comercial. 

Fig. 69. Planta da proposta urbana 

com a inserção de equipamentos, 

espaço público e habitação. (Fonte: 

Elaboração própria)              

LEGENDA:

Existente: 

1 - Escola primária e jardim infantil  

Proposto: 

2 - Habitação unifamiliar 

3 - Habitação colectiva 

4 - Centro cívico 

5 - Igreja 

6 - Complexo desportivo

1

2

3

4

5

6

2
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A introdução destes equipamentos e espaços públicos no tecido urbano 

respeita certos princípios e conceitos. Todos eles delimitam as frentes 

de rua e constam de um espaço público interior aos seus quarteirões, 

segundo a ideia conceptual da criação de espaços de transição e 

permanência, com o intuito de atrair e fixar os residentes a vivenciar os 

espaços interiores (fig. 70). 

 

 

“A abertura de novos eixos na cidade, construídos para dotá-la de 

mais monumentalidade, desenvolver e articular as suas centralidades 

e gerar espaços públicos ou seja lugares fortes” (Borja, 2000: 86).

A centralidade é acentuada pela reestruturação da estrutura urbana 

viária, nomeadamente através da criação de um boulevard ou “eixo 

monumental”14  com orientação Este-Oeste (decumanus), perpendicular 

ao único eixo viário estruturador do território com orientação Norte-

Sul (cardus), possibilitando melhores acessos aos bairros adjacentes, a 

criação de novas vivências entre a população, e a capacidade de estruturar 

os espaços públicos de maior relevância no bairro, que actualmente não 

existem. Os novos espaços públicos foram colocados em cada um dos 

núcleos referidos anteriormente de modo a proporcionar a deslocação 

da população para esses mesmos espaços. O boulevard insere-se no 

tecido urbano paralelamente ao eixo comercial existente (Rua do Brasil) 

e perpendicular ao eixo viário de 1ª ordem que rasga todo o bairro de 

Norte a Sul (cardus) e que possibilita a ligação de Caneças à Amadora.

Para uma melhor compreensão da organização no contexto urbano 

podemos evocar a proposta urbana do Bairro do Restelo realizada 

pelo arquitecto João Faria da Costa (anexo III), em que encontramos 

um grande boulevard, denominado de Avenida Torre de Belém, que 

estrutura e delimita o bairro. Porém, devido essencialmente à sua grande 

2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE 2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE 2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE 2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE 2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE 2REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR - O BAIRRO NA CIDADE

Fig. 70. Esquema conceptual de 

espaços de transição e permanência. 

(Fonte: Elaboração própria)              

14 Referência ao eixo monumental presente no Plano Piloto de Brasília, elaborado pelo 

arquitecto Lúcio Costa
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dimensão e pela presença de várias embaixadas, tem um carácter mais 

institucional carecendo da vivência do espaço por parte dos residentes, 

portanto a centralidade deste bairro acontece noutro eixo estruturante 

paralelo a este. Trata-se da rua Duarte Pacheco Pereira que é denotada 

como o eixo comercial de todo o bairro, com características distintas da 

anterior, visto ter um dimensionamento de rua consideravelmente mais 

pequeno rodeado de habitação e de comércio.

Em parte, a construção deste boulevard no projecto, vem estruturar 

o território, criando uma nova alternativa viária consideravelmente 

mais rápida que a existente, atravessando vários núcleos do bairro, 

tais como o centro religioso e o centro cívico. Possibilita assim uma 

ligação mais eficaz a um dos bairros adjacentes com maior relevância, 

Casal de Cambra. Outra vantagem é a capacidade de expansão e de 

desenvolvimento de outro bairro adjacente ao Casal Novo e oposto a 

Casal de Cambra, o Bairro do Girassol, que actualmente carece de uma 

boa acessibilidade.

Este eixo irá intersectar-se com outro, denominado de “eixo rodoviário”15, 

que tem como objectivo estruturar e interligar todos os equipamentos 

públicos necessários ao bom funcionamento deste bairro, tais como 

a escola primária, o jardim infantil, o centro cívico, o maior complexo 

habitacional colectivo e o complexo desportivo. Acrescenta-se, que se 

intersectam no ponto mais alto do bairro.

Estas questões transportam-nos para o imaginário da organização de 

algumas cidades gregas, onde os equipamentos públicos gestores de 

todo o tecido urbano se encontravam normalmente nos topos das 

cidades, como era o caso da cidade de Atenas (anexo III) onde as áreas 

sagradas, caracterizadas pelos recintos com os templos dos deuses, 

como por exemplo a Acrópole, e as áreas públicas, destinadas às 

reuniões políticas, ao comércio e às actividades culturais e desportivas, 

localizavam-se no ponto mais alto da cidade.

15 Referência ao eixo rodoviário presente no Plano Piloto de Brasília, elaborado pelo 

arquitecto Lúcio Costa
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O plano urbano (fig. 69) foi realizado tendo por base várias análises 

efectuadas ao longo de todo este processo, a partir das carências do 

bairro. Numa segunda fase do projecto, optou-se por dar prioridade à 

construção do centro cívico, devido essencialmente à sua inserção no 

local e às relações de proximidade que mantinha com outros núcleos, 

ou seja, outros equipamentos públicos, tais como a igreja e a escola 

primária. Entendemos que um equipamento como um centro cívico 

pode promover a convivência entre grupos sociais e culturais distintos 

que geralmente têm poucas oportunidades de se conhecer e interagir. 

Pode, ainda, facilitar o acesso a actividades colectivas diversas que 

anteriormente não existiam e que, de certa maneira, propiciam a 

convivência entre a população. A população do Bairro do Casal Novo tem 

variadas e distintas necessidades devido à inexistência de equipamentos 

públicos com capacidade de estruturar o lugar e reunir a população num 

só espaço. O centro cívico vem colmatar essas lacunas, reunindo uma 

variedade de valências destinadas a todas as faixas etárias do bairro. 

O terreno em pendente, rodeado de edifícios em banda e moradias 

unifamiliares descaracterizadas, serviram de mote para o funcionamento 

deste núcleo com carácter público. Optou-se por uma linguagem 

diferente da envolvente, um pouco austera, enfatizando a simplicidade 

das formas, dando uma maior relevância à funcionalidade do espaço, 

sempre com intuito de ser uma referência urbana, prevalecendo escalas 

e funções diversas (fig. 71).

A definição dos limites de rua nestes territórios, conotados pela 

construção de génese ilegal, é uma mais-valia para delinear a matriz 

urbana e a própria organização espacial deste equipamento. Devido 

à dimensão do terreno e ao programa necessário à construção de 

um centro cívico, o equipamento irá funcionar como uma casa pátio, 

preenchendo o terreno quase na sua totalidade de edificado e tirando 

uma grande parcela no seu interior, indo de encontro a uma vivência 

do espaço público ao nível interior do quarteirão e não apenas restrito 

ao seu exterior. Trata-se nomeadamente de um espaço de grandes 

dimensões ganhando um carácter de praça.
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Fig. 71. Axonometria do centro 

cívico. (Fonte: Elaboração própria)              
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O centro cívico passa a ter um carácter de âncora no território devido 

à sua localização, delimitado em três frentes de rua pelos eixos 

viários estruturadores de todo o bairro. A Norte delimitado pela rua 

do comércio já existente (Rua do Brasil), a Este pelo “eixo rodoviário” 

referido anteriormente e por fim pelo boulevard a Sul. Isto coloca-o 

numa posição vantajosa em termos de organização espacial do bairro, 

ganhando uma maior relevância e pressupondo uma grande vivência 

por parte da população. A praça funciona como um íman no centro 

cívico, absorvendo o fluxo das pessoas de três grandes frentes para o seu 

interior, através de quatro grandes entradas dispostas estrategicamente 

naquele espaço dando continuidade às rotinas da população acerca da 

transição entre zonas do bairro. 

Os ideais e organização anteriormente apresentados vão de encontro, em 

parte, à concepção e idealização do centro cívico de Saint-Dié, projectado 

por Le Corbusier, onde eram introduzidos um conjunto de equipamentos 

centrais de domínio público em redor de uma praça central, sem limites 

físicos indiciados. No caso específico do centro cívico a ser projectado 

para o Bairro do Casal Novo, denota-se algumas semelhanças em termos 

idílicos, contrapostos em raras excepções. Referimo-nos aos limites com 

a envolvente, onde a proposta desenvolvida, define bem estas barreiras 

físicas, indiciando limites mais rígidos, porque o território assim o exige. 

A vivência procurada e a própria concepção e organização destes espaços 

públicos apresentam semelhanças ao que acontece na Praça Real de 

Barcelona (anexo III), onde temos uma praça interior ao quarteirão 

em grande medida servida por uma ligação ao eixo estruturador 

daquele território, La Rambla, tratando-se de um boulevard um pouco 

à semelhança do projecto apresentado. A praça é servida também de 

outros acessos mais discretos mas estruturantes no território.

Um espaço com esta dimensão, e com este carácter espacial de reunião 

da população no Bairro do Casal Novo, necessita de se ser dotado de 

espaços de transição e permanência, sendo este um dos conceitos gerais 

de toda a organização do centro cívico, um pouco à semelhança do que 

foi projectado no plano urbano. Isto permite uma melhor definição e o 
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bom funcionamento dos espaços previstos à permanência da população. 

Ao abordar estas temáticas, surge como referência o projecto da Casa 

das Mudas (anexo III), realizado pelo arquitecto Paulo David, onde 

encontramos algumas semelhanças em termos de organização espacial 

dos vários espaços que compõem o edificado onde, de modo a aceder ao 

edifício, encontrando-se a uma cota inferior à da rua, temos um acesso 

de escadas que culmina num pequeno pátio e a partir daí acedemos 

aos espaços de maior relevância (fig. 72), nomeadamente a recepção do 

mesmo, um pouco à semelhança do que foi projectado, mas com maior 

facilidade de acessos à praça.

Quanto à permanência das pessoas na praça é essencial ser dotada de 

espaços diferenciados, nomeadamente espaços verdes e mobiliário 

urbano que ajudam à fixação das pessoas num determinado espaço. 

Esta praça passa a ser versátil no sentido em que tem várias utilidades. 

Visualmente é perceptível a existência de duas zonas distintas, uma com 

uma conotação de transição (zona pétrea) e outra de permanência (zona 

mista composta por espaços verdes, pétreos e mobiliário urbano).

A inclinação do terreno de intervenção foi relevante para a definição 

de algumas características deste equipamento. Sempre na perspectiva 

de o enquadrar o máximo possível no local, optou-se por fragmentá-lo 

espacialmente em quatro. Ao invés de fazer o edifício a uma cota única, 

procurou-se desnivelá-lo em dois grandes planos horizontais. O edifício 

ganha assim uma maior identidade quanto à sua inserção no lugar, 

fundamentando um pouco a ideia do genius loci 16, onde em primeira 

instância existe a preocupação com o local e o seu entorno.

Na óptica do desfasamento do edifício em dois níveis, surge a 

necessidade de enfatizá-los, de modo a perceber-se e identificar-se os 

diferentes níveis correspondentes a espaços com funções diferenciadas. 

Optou-se por fazer esta distinção através da materialidade do edifício 

(betão), trabalhando-o como uma materialidade crua, usufruindo da sua 

capacidade de moldagem através das suas cofragens em obra. 

Fig. 72. Casa das Mudas, Paulo 

David. (Fonte: http://adbr001cdn.

archdaily.net/wp-content/

uploads/2011/10/mudas_54.jpg)              

16 Teoria apresentada e defendida por Norberg-Schulz (1986) referente ao espírito do 

lugar
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Nesta perspectiva, a distinção dos diferentes níveis é dada pela 

estereotomia do próprio material, em que ao nível da praça esta 

estereotomia é executada na vertical acentuando a verticalidade deste 

elemento. Já no nível superior, esta estereotomia é invertida de modo a 

acentuar a horizontalidade do mesmo (fig. 73). Esta escolha, em parte, 

vai de encontro à Casa do Bom Jesus (anexo III), realizada pelo arquitecto 

Souto Moura, onde podemos constatar o uso da estereotomia do betão 

para definir diferentes elementos com diferentes funções. 

A versatilidade e flexibilidade associada a um equipamento público de 

grande dimensão que acarreta variadas valências são uma mais-valia, 

na medida em que os espaços previstos para uma determinada função 

podem ser usufruídos de outra maneira que não a prevista inicialmente. 

Como tal, o centro cívico a ser desenvolvido está inserido nesta lógica. 

O edifício tem a capacidade de funcionar como um todo, mas o mais 

relevante é que consegue funcionar separadamente consoante as 

diferentes funções, reduzindo custos adicionais ao funcionamento de 

todo o edifício.

Quanto à transição exterior/interior optou-se por um conceito base, em 

que todos os vãos estão recuados em relação ao plano frontal da fachada. 

O edifício é dotado da marcação das suas entradas e consequente 

protecção dos vãos acerca da incidência directa do Sol, controlando 

com maior eficiência a luz interior. Já ao nível da pavimentação exterior, 

caracterizada pelo uso predominante de calçada portuguesa como é 

usual no bairro, é-nos dado o contraste através do prolongamento dos 

vãos virados para a praça, marcados pela utilização de pedra lioz. Esta 

diferenciação nas materialidades da pavimentação exterior acentua o 

carácter de transição entre espaços distintos. 

Este edifício além dos dois níveis perceptíveis do exterior consta de 

um terceiro a um nível inferior e subterrâneo, de modo a colmatar 

todas as exigências a nível programático. A priori um dos objectivos na 

organização programática do centro cívico passou por dotar o mesmo de 

funções inexistentes no bairro, reforçando a fixação da população.

Fig. 73. Estudo das diferentes 

estereotomias de betão propostas. 

(Fonte: Elaboração própria)              
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Contudo, ao realizar um equipamento público com estas características 

destinado à população, é evidente que a sua opinião deve ser considerada 

e avaliada, e foi nesse sentido que foram elaborados inquéritos por 

questionário à população. Reforça-se novamente a ideia de que, 

através desse processo participativo consolidar-se-iam usos e funções 

consideradas prioritárias e necessárias ao funcionamento adequado 

do centro cívico. Como já foi abordado e tratado anteriormente, os 

inquéritos por questionário vieram a verificar-se importantes, ajudando-

nos a definir um programa outrora vago e conceptual, em algo complexo 

e versátil, mas sobretudo, útil. O centro cívico, de um modo geral, 

contempla espaços destinados a todas as faixas etárias presentes no 

bairro, tais como: um mercado, biblioteca, salas multiusos, salas de 

convívio, café, associação de moradores, auditório, entre outros.

Evocando o programa deste equipamento, é necessário revelar alguns 

conceitos inerentes à disposição e localização de algumas valências 

tendo em vista o parâmetro geral de toda a organização territorial. 

Nesse sentido, começa-se por salientar a localização estratégica do 

mercado face à igreja, reafirmando o que outrora Mumford afirmou: 

“como no caso do crescimento original da cidade, o mercado situa-se 

perto da igreja porque é ali que os habitantes mais frequentemente se 

vão avistar” (Mumford, 1982: 333). Esta ideia só vem reforçar o ideal de 

o centro cívico vir a tornar-se o centro das concentrações públicas e até 

comerciais do bairro. 

Ainda na mesma óptica conceptual, surge a localização da associação 

de moradores, entidade gestora do bairro, localizada face à rua do 

comércio, dispondo de um café no seu interior, com o intuito de atrair e 

fixar os residentes através do seu serviço público. 

Remete-nos para o pensamento de Borja, quando afirma que “ (…) 

deve-se ampliar o espaço público até ao interior dos edifícios políticos e 

administrativos que representam ou exercem poder sobre as pessoas, no 

mínimo, no piso inferior” (Borja, 2000: 85).
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Quanto ao auditório, a sua localização é importante, na medida em que, 

tendo a capacidade de absorver uma maior quantidade de população 

e sendo um elemento de actividades pontuais e específicas, necessita 

também, de um maior número e facilidades de acessos, não só 

pedonais como viários. Porém, a sua relevância não se remete apenas 

à sua localização mas sim à sua composição e forma tridimensional. No 

exterior é indiciado um volume simples e quase opaco, em contraste 

com o seu interior complexo e trabalhado ao ínfimo pormenor, de forma 

a promover uma sonoridade e acústica ao mais alto nível. É caracterizado 

pelo uso predominante de madeira e complexidade das suas formas, 

tendo a particularidade de que, tanto as paredes interiores como o tecto 

culminam na zona do palco em forma de concha (fig. 74). O auditório 

projectado, tem ainda a singularidade de ter uma plateia plana, ao invés 

de inclinada, tal como o Auditório de Poitiers (anexo III) idealizado pelo 

arquitecto Carrilho da Graça. É nossa intenção que assim o seja, não só 

pelas qualidades acústicas que é capaz de proporcionar, mas sobretudo, 

pela versatilidade que acarreta. Acrescenta-se o pormenor, de que o 

auditório tem a capacidade de se prolongar para o exterior através de 

uma mezzanine ao nível da praça, possibilitando a sua própria expansão.

A permanência da população neste núcleo é a prioridade e daí a 

preocupação pela criação de espaços que tenham um carácter mais 

intimista e acolhedor. Pretende-se estas qualidades espaciais através do 

contraste luz/sombra e das materialidades. 

Fig. 74. Maquete de estudo 

do auditório proposto. (Fonte: 

Elaboração própria)              



85

Nesta perspectiva e à semelhança do que alguns arquitectos realizaram 

em suas obras, tais como o arquitecto Pedro Pacheco no Museu da 

Luz (fig. 75) e os arquitectos Aires Mateus no Centro de Artes de Sines 

(anexo III), optou-se por dotar o edifício de pátios interiores e de alguns 

poços de luz, de modo a obter uma vivência interior diversificada e 

acolhedora, merecedora de alguma reflexão e bem-estar por parte dos 

seus utilizadores, controlando em certa medida o contraste luz/sombra 

necessário para cada espaço. 

Quando se evoca a qualidade da luz nos espaços interiores é na verdade 

uma reflexão aos espaços criados pelo arquitecto Tadao Ando na 

casa Koshino (fig. 76) e o arquitecto João Mendes Ribeiro na Casa das 

Caldeiras (fig. 77). Quanto à questão das materialidades, pretende-se 

que sejam uma mais-valia na óptica da criação de espaços interiores 

intimistas e acolhedores, usufruindo da capacidade da madeira a nível 

da pavimentação e mobiliário em contraste com a clareza e a luz que as 

paredes brancas nos transmitem. 

 

 

 

 

Nesta óptica, é relevante referir e clarificar as intenções para com a 

biblioteca projectada. Esta é-nos apresentada pela multiplicidade de 

funções que acarreta, e pela diversidade de espaços necessários ao 

seu funcionamento. Estes têm obrigatoriedade de ser dotados de uma 

boa iluminação, seja natural ou artificial. Projectam-se pátios de forma 

a resolver questões lumínicas e funcionais, sempre com intuito de 

resguardar os utilizadores de eventuais acções externas, focalizando a 

sua atenção para o que decorre no interior. O resto da iluminação advém 

dos vãos direcionados para a praça e lanternins ao longo de toda a 

biblioteca. Sem dúvida que o arquitecto Louis Kahn no trabalho feito na 

Exeter Library (anexo III) e o arquitecto Siza Vieira na Bilioteca Municipal 

de Viana do Castelo (anexo III) são referências imediatas nesta temática. 

Fig. 75. 76. 77. (da esquerda 

para a direita) Pátio do Museu da 

Luz; Luz zenital da Casa Koshino; 

Espacialidade e iluminação natural 

da Casa das Caldeiras. (Fontes: 

http://www.archdaily.com/23656/

museum-of-luz-pedro-pacheco-

marie-clement/1491573943_13-

pns-museum-patio-1/; 

http://ad009cdnb.

archdaily.net/wp-content/

uploads/2011/08/1313721868-

koshino13-gonzalo-875x1000.jpg; 

http://ultimasreportagens.com/

ultimas.php)             
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A biblioteca projectada é dotada de dois níveis distintos, em que um 

deles funciona como uma mezzanine. A particularidade deste são 

pontes em madeira que atravessam o pé-direito duplo da volumetria até 

se intersectarem com os nichos criados pelo recuo dos vãos exteriores 

direcionados para a praça. As pontes regem-se através de uma dualidade 

de funções. Por um lado servem de passagem e atravessamento, e por 

outro funcionam como mobiliário, originando prateleiras de livros (fig. 

78). 

Por último é relevante referir a estrutura utilizada, determinante tanto 

na definição e funcionalidade dos espaços interiores, como exteriores. 

O uso predominante de uma estrutura massificada definida por paredes 

resistentes de betão armado permitiu alcançar vãos maiores, libertando 

todo o miolo interior, possibilitando usos e funções diversos e versáteis. 

De modo a colmatar certas exigências construtivas devido à existência de 

algumas consolas, nomeadamente no auditório e no edifício de recepção 

e biblioteca, foi utilizada uma estrutura treliçada de aço, posteriormente 

revestida a betão armado. Exemplo do uso desta estrutura é a Biblioteca 

Municipal de Viana do Castelo (anexo III). Independentemente do 

sistema construtivo aplicado é de salientar o mesmo acabamento nas 

fachadas, caracterizadas pelo uso de betão aparente consoante duas 

estereotomias distintas, vertical e horizontal (fig. 79).

Fig. 78. Visualização do interior 

da biblioteca proposta. (Fonte: 

Elaboração própria) 
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Fig. 79. Visualização global do 

interior da biblioteca. (Fonte: 

Elaboração própria) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Ao intervir num bairro de génese ilegal, deparamo-nos com situações 

diversas, que fogem à normalidade do quotidiano da cidade consolidada 

e formal. Contudo é necessário saber identificar os devidos problemas, 

por mais pequenas que eles possam parecer, e tentar resolve-los não 

só através de uma perspectiva arquitectónica mas também sociológica. 

As áreas urbanas de génese ilegal, localizadas principalmente em zonas 

periféricas às grandes cidades, apesar de apresentarem debilidades 

estruturais de mobilidade e acessibilidade, são passíveis de uma 

intervenção qualificada e estruturada. É nossa competência, enquanto 

técnicos/arquitectos, e foi o nosso propósito com este trabalho, 

analisarmos primeiramente as suas características, através de uma 

leitura analítica e crítica, identificando as suas problemáticas e carências, 

para potenciar através da proposta apresentada, uma resolução mais 

qualificada e eficaz.

É um facto que estes territórios apresentam inúmeras privações, 

sobretudo ao nível do espaço e da via pública, muito ligado ao seu tipo de 

crescimento repentino e não planeado. A migração de pessoas do interior 

do país para as grandes cidades, despoletou o seu desenvolvimento 

acelerado em áreas suburbanas, enfatizando a construção de habitações 

sem licença (pela falta de promoção e oferta pelas entidades públicas), 

em detrimento da inserção de espaços de domínio público. Resultado 

deste fenómeno, foi o aparecimento de bairros de génese ilegal que 

funcionam apenas como dormitórios, e que são desprovidos de usos e 

funções e consequentes espaços públicos. 

A actual legalização destas áreas por parte das entidades gestoras 

(municípios) vem de algum modo abrir portas à sua requalificação 

e reestruturação, individualizando os seus problemas e possíveis 

resoluções. De modo a intervir de uma forma mais qualificada e acertada 

nestes territórios, é necessário analisar e estudar outros bairros e 

cidades que contemplam uma boa estruturação e distribuição de todos 
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os usos e funções imprescindíveis ao seu bom funcionamento. Foi 

segundo esta metodologia que foram investigadas várias componentes 

de qualificação do território, consideradas indispensáveis à realização 

de um trabalho com estas características. Falamos claro, de questões 

relacionadas com a centralidade, espaço público e equipamentos 

colectivos. Após uma investigação, considerámos que estas três temáticas 

são definitivamente imprescindíveis à compreensão e elaboração de 

uma proposta urbana e arquitectónica bem estruturada.

Focalizando-se nestes aspectos e com vista a intervenções futuras 

neste tipo de territórios, assume-se que neste caso em particular, 

um equipamento de carácter social e cultural associado a um espaço 

público, é uma mais-valia na reestruturação e qualificação de um bairro 

de génese ilegal, ganhando identidade e centralidade, segundo uma 

organização espacial estruturada, perceptível e desejada pela população 

local. Perspectiva-se que este tipo de infraestruturas facilite o acesso a 

actividades colectivas e individuais diversas, e que de certa maneira 

seja promotora de uma coexistência espacial e social por parte dos 

residentes.

Como reflexão final, fica a intenção de sensibilizar as entidades 

gestoras e arquitectos para esta realidade oculta em muitos territórios, 

pressupondo intervenções futuras mais qualificadas e coerentes com o 

território existente, transmitindo a ideia de que estes territórios devem 

ser parte integrante e coexistir com a cidade consolidada e formal. 
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Fig. 80. Visualização da proposta a 

partir da praça. (Fonte: Elaboração 

própria) 
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INDIVÍDUOS RESIDENTES 

 Odivelas Caneças Famões Bairro do 
Casal Novo 

Idades 

0 – 13 

14 – 24 

25 – 64 

> 64 

 

14% 

12% 

58% 

16% 

 

15% 

12% 

56% 

17% 

 

16% 

13% 

59% 

12% 

 

16% 

13% 

61% 

10% 

Escolaridade 

Sem ler nem escrever 

Com 1º ciclo completo 

Com 2º ciclo completo 

Com 3º ciclo completo 

Com ensino secundário completo 

Com ensino pós-secundário 

Com curso superior completo 

 

3% 

23% 

12% 

18% 

16% 

1% 

13% 

 

4% 

26% 

14% 

17% 

15% 

1% 

9% 

 

2% 

26% 

13% 

18% 

16% 

1% 

10% 

 

2% 

26% 

14% 

17% 

16% 

1% 

9% 

Situação actual 

Empregados 

Pensionistas ou reformados 

Sem actividade económica 

 

46% 

19% 

32% 

 

45% 

20% 

33% 

 

47% 

16% 

30% 

 

50% 

14% 

28% 

Sector de emprego 

Empregados no sector primário 

Empregados no sector secundário 

Empregados no sector terciário 

 

0% 

7% 

39% 

 

0% 

9% 

36% 

 

0% 

8% 

38% 

 

0% 

11% 

39% 

Estudam ou trabalham no município de residência 

A estudarem no município de residência 

A trabalharem no município de residência 

 

14% 

16% 

 

15% 

18% 

 

16% 

18% 

 

16% 

18% 

EDIFICADO 

Utilização 

Exclusivamente residenciais 

Principalmente não residenciais 

Principalmente residenciais 

 

87% 

12% 

1% 

 

92% 

8% 

1% 

 

95% 

5% 

0% 

 

88% 

12% 

0% 

Quantidade de pisos 

Com 1 ou 2 pisos 

Com 3 ou 4 pisos 

Com 5 ou mais pisos 

 

58% 

28% 

14% 

 

70% 

27% 

3% 

 

63% 

36% 

1% 

 

57% 

40% 

3% 
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Tabela 3. Indivíduos residentes e edificado do Bairro do Casal Novo. (Fonte: Dados do INE, Censos de 2011) 
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AnExO II - InQUérITO POr QUESTIOnÁrIO 
à POPULAçãO DO bAIrrO DO CASAL nOVO

107

REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR – O BAIRRO NA CIDADE 

 

INQUÉRITO AOS RESIDENTES NO BAIRRO CASAL NOVO 

Somos um grupo de estudantes Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

de Lisboa e estamos a desenvolver presentemente o nosso Projecto Final de Mestrado. 

O tema do projecto é “O Bairro na Cidade” e tem por objectivo a reurbanização do bairro 

Casal Novo enquanto bairro. Para tal é necessária uma percepção junto da população 

daquilo que são as carências do bairro bem como os seus pontos mais fortes. Os dados 

recolhidos serão tratados apenas no âmbito deste estudo e de forma agregada, não 

havendo a identificação do respondente. O inquérito é anónimo e manterá a 

confidencialidade das informações prestadas. 

Solicitamos e agradecemos imenso a sua colaboração. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO 

1. Idade: ____14 a 24 ____ 25 a 64 ____ 65 ou mais 

2. Sexo: ____Feminino ____Masculino 

3. Nacionalidade: ____Portuguesa ____Estrangeira De que país?______________ 

4. Onde nasceu? (indique a localidade) ________________ 

5. Estado Civil: Solteiro(a) ____ União de Facto____ Casado(a)____ Separado(a) ____ 

Divorciado(a) ____ Viúvo(a)____ 

6. Em que Freguesia reside? Caneças ____ Famões ____ Há quanto tempo? _________ 

7. Quantas pessoas tem o seu agregado familiar? ____ Idades? ____ / ____ / ____ / ____ / 

____ / ____ 

 

 

 

8. Indique o seu nível de escolaridade. (Assinale com um x) 

____Não sabe ler nem escrever ____Pré-escolar 

____Ensino Básico – 1º ciclo (antiga 4ª classe) ____Ensino Básico - 2º ciclo (antigo 6º ano) 

____Ensino Básico – 3º ciclo (antigo 9ºano) ____Secundário (antigo 12º ano) ____ Curso 

médio/profissional ____ Bacharelato 

____Licenciatura ____Mestrado ____Doutoramento 

9. Tem filhos? ____Sim ____Não 9.1. Quantos filhos tem? __________ 

9.2. Se respondeu sim à pergunta anterior, indique o nº de filhos que vivem consigo: 

________________________________ 

10. Qual a sua condição perante a actividade económica? (Assinale com um x) 

____Activo com profissão ____Desempregado(a) ____À procura do 1º emprego 

____Doméstico(a) ____ Reformado(a)/Pensionista ____ Estudante 

10.1. Se se encontra Desempregado(a) indique há quanto tempo. ______________ 

Se se encontra à procura do 1º emprego indique há quanto tempo. ______________ 

11. Qual a sua profissão? (No caso de estar desempregado ou reformado indique a última 

profissão) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. Quais são os seus principais interesses? 

____Religião ____Desporto ____Agricultura ____Dança ____ Teatro ____ Cinema ____ Ver 

televisão ____ Ler ____Música 

____Outro. Qual(ais)? ____________________________ 

 

 

 

REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR – O BAIRRO NA CIDADE 

 

INQUÉRITO AOS RESIDENTES NO BAIRRO CASAL NOVO 

Somos um grupo de estudantes Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

de Lisboa e estamos a desenvolver presentemente o nosso Projecto Final de Mestrado. 

O tema do projecto é “O Bairro na Cidade” e tem por objectivo a reurbanização do bairro 

Casal Novo enquanto bairro. Para tal é necessária uma percepção junto da população 

daquilo que são as carências do bairro bem como os seus pontos mais fortes. Os dados 

recolhidos serão tratados apenas no âmbito deste estudo e de forma agregada, não 

havendo a identificação do respondente. O inquérito é anónimo e manterá a 

confidencialidade das informações prestadas. 

Solicitamos e agradecemos imenso a sua colaboração. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO 

1. Idade: ____14 a 24 ____ 25 a 64 ____ 65 ou mais 

2. Sexo: ____Feminino ____Masculino 

3. Nacionalidade: ____Portuguesa ____Estrangeira De que país?______________ 

4. Onde nasceu? (indique a localidade) ________________ 

5. Estado Civil: Solteiro(a) ____ União de Facto____ Casado(a)____ Separado(a) ____ 

Divorciado(a) ____ Viúvo(a)____ 

6. Em que Freguesia reside? Caneças ____ Famões ____ Há quanto tempo? _________ 

7. Quantas pessoas tem o seu agregado familiar? ____ Idades? ____ / ____ / ____ / ____ / 

____ / ____ 
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8. Indique o seu nível de escolaridade. (Assinale com um x) 

____Não sabe ler nem escrever ____Pré-escolar 

____Ensino Básico – 1º ciclo (antiga 4ª classe) ____Ensino Básico - 2º ciclo (antigo 6º ano) 

____Ensino Básico – 3º ciclo (antigo 9ºano) ____Secundário (antigo 12º ano) ____ Curso 

médio/profissional ____ Bacharelato 

____Licenciatura ____Mestrado ____Doutoramento 

9. Tem filhos? ____Sim ____Não 9.1. Quantos filhos tem? __________ 

9.2. Se respondeu sim à pergunta anterior, indique o nº de filhos que vivem consigo: 

________________________________ 

10. Qual a sua condição perante a actividade económica? (Assinale com um x) 

____Activo com profissão ____Desempregado(a) ____À procura do 1º emprego 

____Doméstico(a) ____ Reformado(a)/Pensionista ____ Estudante 

10.1. Se se encontra Desempregado(a) indique há quanto tempo. ______________ 

Se se encontra à procura do 1º emprego indique há quanto tempo. ______________ 

11. Qual a sua profissão? (No caso de estar desempregado ou reformado indique a última 

profissão) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. Quais são os seus principais interesses? 

____Religião ____Desporto ____Agricultura ____Dança ____ Teatro ____ Cinema ____ Ver 

televisão ____ Ler ____Música 

____Outro. Qual(ais)? ____________________________ 

 

 

 

VIVÊNCIA NO BAIRRO 

13. Neste momento, está a viver ou residir num alojamento que é: (Assinale com um x) 

____ Arrendado no mercado privado formal 

____ Arrendado no mercado informal 

____ Público (arrendamento social, que lhe foi atribuído a si e/ou seu agregado familiar) 

____ Subarrendado (partes da casa; quartos) 

____ Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado formal 

____ Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado informal/clandestino 

____ Casa de amigos (não paga renda) 

____ Outra situação (especificar) _________________ 

14. Trabalha/estuda no bairro? (Assinale com um x) 

____Sim ____Não 

Se não, em que concelho?_________________ 

15. Quanto tempo demora, em média, a chegar ao seu local de trabalho ou estudo? 

____ Até 15 minutos ____16-30 minutos ____ 31-60minutos ____ 61-90 minutos ____ Mais 

de 91minutos 

16. Qual o principal meio de transporte que utiliza na sua deslocação casa-trabalho ou casa-

local de estudo? 

A pé ____ Automóvel ligeiro ____ Transportes colectivos Qual/Quais? 

____________________________ 

Motociclo ____ Bicicleta ____ Outro? Qual? ________________ 

(indique o transporte que utiliza para percorrer maior parte da distância) 
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VIVÊNCIA NO BAIRRO 

13. Neste momento, está a viver ou residir num alojamento que é: (Assinale com um x) 

____ Arrendado no mercado privado formal 

____ Arrendado no mercado informal 

____ Público (arrendamento social, que lhe foi atribuído a si e/ou seu agregado familiar) 

____ Subarrendado (partes da casa; quartos) 

____ Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado formal 

____ Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado informal/clandestino 

____ Casa de amigos (não paga renda) 

____ Outra situação (especificar) _________________ 

14. Trabalha/estuda no bairro? (Assinale com um x) 

____Sim ____Não 

Se não, em que concelho?_________________ 

15. Quanto tempo demora, em média, a chegar ao seu local de trabalho ou estudo? 

____ Até 15 minutos ____16-30 minutos ____ 31-60minutos ____ 61-90 minutos ____ Mais 

de 91minutos 

16. Qual o principal meio de transporte que utiliza na sua deslocação casa-trabalho ou casa-

local de estudo? 

A pé ____ Automóvel ligeiro ____ Transportes colectivos Qual/Quais? 

____________________________ 

Motociclo ____ Bicicleta ____ Outro? Qual? ________________ 

(indique o transporte que utiliza para percorrer maior parte da distância) 

 

 

17. Em que actividades participa no seu bairro? (Assinale com um x; pode assinalar mais do 

que uma opção) 

____Voluntariado (solidariedade social) 

____Actividades Desportivas 

____Actividades Religiosas 

____Actividades culturais 

____Escutismo 

____Outra (s). Qual (ais)? ____________________ 

____ Nenhuma 

18. Faz parte de alguma associação ou grupo sedeado no bairro? (Assinale com um x) 

Sim____ Não____ 

Se sim, qual?_________________________________ 

 

NECESSIDADES NO BAIRRO 

19. Que equipamentos e/ou actividades necessita no bairro (indique os 5 mais relevantes) 

____Centro de dia 

____Área Desportiva 

____Centro de Saúde 

____Mercado 

____Igreja / Centro Paroquial 

____Centro Comunitário / Cívico 

____Teatro 

____Cinema 

____Jardim de Infância 

____Posto Médico 

____Correio 

____Hortas Comunitárias 

____Biblioteca 

____Farmácia 

____Outro 

Qual(ais)?__________________________

_____ 

 



110

17. Em que actividades participa no seu bairro? (Assinale com um x; pode assinalar mais do 

que uma opção) 

____Voluntariado (solidariedade social) 

____Actividades Desportivas 

____Actividades Religiosas 

____Actividades culturais 

____Escutismo 

____Outra (s). Qual (ais)? ____________________ 

____ Nenhuma 

18. Faz parte de alguma associação ou grupo sedeado no bairro? (Assinale com um x) 

Sim____ Não____ 

Se sim, qual?_________________________________ 

 

NECESSIDADES NO BAIRRO 

19. Que equipamentos e/ou actividades necessita no bairro (indique os 5 mais relevantes) 

____Centro de dia 

____Área Desportiva 

____Centro de Saúde 

____Mercado 

____Igreja / Centro Paroquial 

____Centro Comunitário / Cívico 

____Teatro 

____Cinema 

____Jardim de Infância 

____Posto Médico 

____Correio 

____Hortas Comunitárias 

____Biblioteca 

____Farmácia 

____Outro 

Qual(ais)?__________________________

_____ 

 
21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR – O BAIRRO NA CIDADE 

 

INQUÉRITO AOS RESIDENTES NO BAIRRO CASAL NOVO 

Somos um grupo de estudantes Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

de Lisboa e estamos a desenvolver presentemente o nosso Projecto Final de Mestrado. 

O tema do projecto é “O Bairro na Cidade” e tem por objectivo a reurbanização do bairro 

Casal Novo enquanto bairro. Para tal é necessária uma percepção junto da população 

daquilo que são as carências do bairro bem como os seus pontos mais fortes. Os dados 

recolhidos serão tratados apenas no âmbito deste estudo e de forma agregada, não 

havendo a identificação do respondente. O inquérito é anónimo e manterá a 

confidencialidade das informações prestadas. 

Solicitamos e agradecemos imenso a sua colaboração. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO 

1. Idade: ____14 a 24 ____ 25 a 64 ____ 65 ou mais 

2. Sexo: ____Feminino ____Masculino 

3. Nacionalidade: ____Portuguesa ____Estrangeira De que país?______________ 

4. Onde nasceu? (indique a localidade) ________________ 

5. Estado Civil: Solteiro(a) ____ União de Facto____ Casado(a)____ Separado(a) ____ 

Divorciado(a) ____ Viúvo(a)____ 

6. Em que Freguesia reside? Caneças ____ Famões ____ Há quanto tempo? _________ 

7. Quantas pessoas tem o seu agregado familiar? ____ Idades? ____ / ____ / ____ / ____ / 

____ / ____ 

 

 

 

8. Indique o seu nível de escolaridade. (Assinale com um x) 

____Não sabe ler nem escrever ____Pré-escolar 

____Ensino Básico – 1º ciclo (antiga 4ª classe) ____Ensino Básico - 2º ciclo (antigo 6º ano) 

____Ensino Básico – 3º ciclo (antigo 9ºano) ____Secundário (antigo 12º ano) ____ Curso 

médio/profissional ____ Bacharelato 

____Licenciatura ____Mestrado ____Doutoramento 

9. Tem filhos? ____Sim ____Não 9.1. Quantos filhos tem? __________ 

9.2. Se respondeu sim à pergunta anterior, indique o nº de filhos que vivem consigo: 

________________________________ 

10. Qual a sua condição perante a actividade económica? (Assinale com um x) 

____Activo com profissão ____Desempregado(a) ____À procura do 1º emprego 

____Doméstico(a) ____ Reformado(a)/Pensionista ____ Estudante 

10.1. Se se encontra Desempregado(a) indique há quanto tempo. ______________ 

Se se encontra à procura do 1º emprego indique há quanto tempo. ______________ 

11. Qual a sua profissão? (No caso de estar desempregado ou reformado indique a última 

profissão) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. Quais são os seus principais interesses? 

____Religião ____Desporto ____Agricultura ____Dança ____ Teatro ____ Cinema ____ Ver 

televisão ____ Ler ____Música 

____Outro. Qual(ais)? ____________________________ 

 

 

 

21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 
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25. Actualmente pertence a alguma religião, se sim, qual? (Se não, passe a próxima 

pergunta) 

____Católica 

____Judaica 

____Islâmica 

____Protestante 

____Evangelista 

____Hindu 

____Outra Cristã. Qual? 

_________________ 

____Outra não Cristã. 

Qual?_____________ 

26. Considera necessário a construção de uma capela mortuária (associada à igreja)? 

____Sim ____Não 

27. Sem contar com ocasiões especiais (como Casamentos e funerais) com que frequência é 

que participa em serviços religiosos? 

____Todos os dias 

____Mais de uma vez por semana 

____Uma vez por semana 

____Pelo menos uma vez por mês 

____Apenas em dias santos 

____Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES SOBRE (O) BAIRRO 

Como avalia o seu gosto pelo bairro? (Assinale com um x. Escala de 1 a 5, em que 1 é o valor 

mínimo e o 5, o máximo) 

____1____2____3____4____5 Porquê? ___________________________________ 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Para si um Bairro ideal é: 

Um conjunto de edifícios da mesma época 

Um conjunto de ruas da mesma freguesia 

Um dormitório 

Um espaço urbano onde existem relações familiares 

Um espaço urbano onde existe comércio tradicional 

Um espaço urbano que “tem tudo” 

Um espaço onde as pessoas se conhecem e se entreajudam 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Na sua opinião, o que contribui para a valorização de um 

Bairro é: 

A Arquitectura 

A História do lugar 

Ser antigo 

Ser um bairro tradicional 

A relação entre os habitantes 

“Ter tudo” 

Toda a gente se conhecer 

O comércio tradicional 

As pessoas (vizinhos) 

O reconhecimento de uma centralidade 

Diversas raças / culturas 

A mesma raça / cultura 

Segurança 

Existência de espaços públicos 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

PERCEPÇÕES SOBRE (O) BAIRRO 

Como avalia o seu gosto pelo bairro? (Assinale com um x. Escala de 1 a 5, em que 1 é o valor 

mínimo e o 5, o máximo) 

____1____2____3____4____5 Porquê? ___________________________________ 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Para si um Bairro ideal é: 

Um conjunto de edifícios da mesma época 

Um conjunto de ruas da mesma freguesia 

Um dormitório 

Um espaço urbano onde existem relações familiares 

Um espaço urbano onde existe comércio tradicional 

Um espaço urbano que “tem tudo” 

Um espaço onde as pessoas se conhecem e se entreajudam 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Na sua opinião, o que contribui para a valorização de um 

Bairro é: 

A Arquitectura 

A História do lugar 

Ser antigo 

Ser um bairro tradicional 

A relação entre os habitantes 

“Ter tudo” 

Toda a gente se conhecer 

O comércio tradicional 

As pessoas (vizinhos) 

O reconhecimento de uma centralidade 

Diversas raças / culturas 

A mesma raça / cultura 

Segurança 

Existência de espaços públicos 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

21. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico? (Selecione as 5 

que considera mais importantes) 

____Biblioteca 

____Salas de estudo 

____Bar/Café 

____Mercado 

____Auditório 

____Salas Multiusos 

____Salas de Convívio 

____Salas de Informática 

____Parque Infantil 

____Salas de Actividades (Folclore, Dança, 

Yoga, etc.) 

____Cantina 

____Piscina 

____Outras Quais? 

_____________________________ 

 

22. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e praças)? 

____Sim ____Não 

23. Tem Horta? 

____Sim ____Não 

Se não, gostava de ter? __________ 

24. Durante o fim de semana permanece no bairro? 

____Sim Onde? Em casa _____ Outro local? Qual?________________ 

____Não Porquê? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 
25. Actualmente pertence a alguma religião, se sim, qual? (Se não, passe a próxima 

pergunta) 

____Católica 

____Judaica 

____Islâmica 

____Protestante 

____Evangelista 

____Hindu 

____Outra Cristã. Qual? 

_________________ 

____Outra não Cristã. 

Qual?_____________ 

26. Considera necessário a construção de uma capela mortuária (associada à igreja)? 

____Sim ____Não 

27. Sem contar com ocasiões especiais (como Casamentos e funerais) com que frequência é 

que participa em serviços religiosos? 

____Todos os dias 

____Mais de uma vez por semana 

____Uma vez por semana 

____Pelo menos uma vez por mês 

____Apenas em dias santos 

____Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

25. Actualmente pertence a alguma religião, se sim, qual? (Se não, passe a próxima 

pergunta) 

____Católica 

____Judaica 

____Islâmica 

____Protestante 

____Evangelista 

____Hindu 

____Outra Cristã. Qual? 

_________________ 

____Outra não Cristã. 

Qual?_____________ 

26. Considera necessário a construção de uma capela mortuária (associada à igreja)? 

____Sim ____Não 

27. Sem contar com ocasiões especiais (como Casamentos e funerais) com que frequência é 

que participa em serviços religiosos? 

____Todos os dias 

____Mais de uma vez por semana 

____Uma vez por semana 

____Pelo menos uma vez por mês 

____Apenas em dias santos 

____Nunca 
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PERCEPÇÕES SOBRE (O) BAIRRO 

Como avalia o seu gosto pelo bairro? (Assinale com um x. Escala de 1 a 5, em que 1 é o valor 

mínimo e o 5, o máximo) 

____1____2____3____4____5 Porquê? ___________________________________ 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Para si um Bairro ideal é: 

Um conjunto de edifícios da mesma época 

Um conjunto de ruas da mesma freguesia 

Um dormitório 

Um espaço urbano onde existem relações familiares 

Um espaço urbano onde existe comércio tradicional 

Um espaço urbano que “tem tudo” 

Um espaço onde as pessoas se conhecem e se entreajudam 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Na sua opinião, o que contribui para a valorização de um 

Bairro é: 

A Arquitectura 

A História do lugar 

Ser antigo 

Ser um bairro tradicional 

A relação entre os habitantes 

“Ter tudo” 

Toda a gente se conhecer 

O comércio tradicional 

As pessoas (vizinhos) 

O reconhecimento de uma centralidade 

Diversas raças / culturas 

A mesma raça / cultura 

Segurança 

Existência de espaços públicos 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

 

 

 

 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Como se sente em relação ao seu bairro? 

Consigo obter o que necessito neste bairro 

Divirto-me no bairro 

Aprendo no bairro 

Sinto-me um membro deste bairro 

Participo em actividades recreativas no bairro 

Se quiser posso colaborar com o que se passa no meu bairro 

Sinto-me seguro no bairro 

Tenho laços de amizade com os outros habitantes do bairro. 

As pessoas ajudam-se umas às outras 

As pessoas conhecem-se umas às outras 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

⎕ 

⎕ 

 

 

 Discordo Não concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

 

Classifique a sua relação com os vizinhos. 

Conhece os seus vizinhos 

Conversa frequentemente com as pessoas do bairro 

Conversa com algumas pessoas mas não estabelece laços de 

amizade com ninguém 

Tem laços de amizade com algumas pessoas do seu bairro 

Não conversa com ninguém 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

⎕ 

 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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resultados

CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO 

 Nº de pessoas Percentagem 

1. Idade 

14 – 24 

25 – 64 

65 ou mais 

 

13 

51 

8 

 

18% 

71% 

11% 

2. Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

37 

35 

 

51% 

49% 

3. Nacionalidade 

Portuguesa 

Estrangeira 

 

70 

2 

 

97% 

3% 

4. Onde Nasceu 

Distrito de Lisboa 

Fora do distrito de Lisboa 

 

38 

34 

 

53% 

47% 

5. Estado Civil 

Casado(a) 

Solteiro(a) 

Viúvo(a) 

Divorciado(a) 

 

41 

20 

8 

3 

 

57% 

28% 

11% 

4% 

6. Em que freguesia reside 

Caneças 

Famões 

Não S/R 

Há quanto tempo 

Menos de 10 anos 

Mais de 10 anos 

Não S/R 

 

65 

5 

2 

 

14 

39 

19 

 

90% 

7% 

3% 

 

20% 

54% 

26% 

7. Quantas pessoas tem o seu agregado familiar 

1 ou 2 pessoas 

3 ou 4 pessoas 

5 ou mais pessoas 

Idades 

0 – 13 

14 – 24 

25 – 64 

65 ou mais 

 

33 

32 

7 

 

20 

52 

107 

19 

 

46% 

44% 

10% 

 

10% 

26% 

54% 

10% 

 

 

 

Tabela 4. Resultados dos inquéritos por questionário. (Fonte: Inquéritos por questionário à população) 
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 Nº de pessoas Percentagem 

8. Indique o seu nível de escolaridade 

Não sabe ler nem escrever 

Pré-escolar 

Ensino Básico - 1º ciclo (antiga 4ªclasse) 

Ensino Básico - 2º ciclo (antigo 6ªano) 

Ensino Básico - 3º ciclo (antigo 9ªano) 

Secundário 

Ensino Profissional 

Ensino Superior 

 

1 

1 

13 

8 

14 

18 

1 

8 

 

1% 

1% 

18 

11% 

20% 

25% 

1% 

11% 

9. Tem filhos 

Sim 

Não 

Não S/R 

9.1. Quantos filhos tem 

1 

2 

3 

4 

9.2. Se respondeu sim à pergunta anterior, indique o nº de filhos que vivem 

consigo 

1 

2 

3 

Nenhum 

Não S/R 

 

47 

24 

1 

 

14 

27 

4 

2 

 

 

17 

12 

4 

8 

6 

 

65% 

34% 

1% 

 

30% 

57% 

9% 

4% 

 

 

36% 

26% 

9% 

17% 

13% 

10. Qual a sua condição perante a actividade económica 

Activo com profissão 

Reformado(a) / Pensionista 

Desempregado(a) 

Estudante 

Doméstico(a) 

À procura do 1º emprego 

10.1. Se se encontra Desempregado(a), indique à quanto tempo 

1 ano 

3 anos 

5 anos 

Não S/R 

 

43 

11 

9 

8 

1 

0 

 

3 

1 

3 

2 

 

60% 

15% 

13% 

11% 

1% 

0% 

 

33% 

11% 

33% 

22% 
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 Nº de pessoas Percentagem 

12. Quais são os seus principais interesses 

Música 

Desporto 

Ler 

Cinema 

Agricultura 

Religião 

Dança 

Teatro 

Outros 

Não S/R 

 

41 

39 

29 

22 

17 

15 

10 

10 

4 

3 

 

22% 

21% 

15% 

12% 

9% 

8% 

5% 

5% 

2% 

2% 

VIVÊNCIA DO BAIRRO 

13. Neste momento, está a viver ou a residir num alojamento que é 

Arrendado no mercado privado formal 

Arrendado no mercado informal 

Público (arrendamento social, que lhe foi atribuído a si e/ou seu agregado 

familiar) 

Subarrendado (partes da casa; quartos) 

Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado formal 

Próprio (do qual é proprietário/a) – mercado informal/clandestino 

Casa de amigos (não paga renda) 

Outra situação (especificar) 

Não S/R 

 

12 

2 

0 

 

0 

48 

6 

0 

1 

3 

 

17% 

3% 

0% 

 

0% 

67% 

8% 

0% 

1% 

4% 

14. Trabalha/estuda no bairro 

Sim 

Não  

Não S/R 

Se não, em que concelho 

Odivelas 

Sintra 

Loures 

Lisboa  

Amadora 

Mafra 

Não S/R 

 

23 

41 

8 

 

7 

2 

1 

17 

1 

1 

12 

 

32% 

57% 

11% 

 

17% 

5% 

2% 

41% 

2% 

2% 

29% 
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 Nº de pessoas Percentagem 

15. Quanto tempo demora, em média, a chegar ao seu local de trabalho ou 

estudo 

Até 15 minutos 

15-60 minutos 

Mais de 60 min 

Não S/R 

 

 

29 

14 

4 

4 

 

 

57% 

27% 

8% 

8% 

16. Qual o principal meio de transporte que utiliza na sua deslocação casa-

trabalho ou casa-local de estudo 

A pé 

Automóvel ligeiro 

Transportes colectivos 

Não S/R 

 

 

13 

30 

6 

2 

 

 

25% 

59% 

12% 

4% 

17. Em que actividades participa no seu bairro 

Voluntariado (solidariedade social) 

Actividades Desportivas 

Actividades Religiosas 

Actividades Culturais 

Escutismo 

Outras 

Nenhuma 

Não S/R 

 

3 

4 

4 

2 

1 

4 

51 

5 

 

4% 

5% 

5% 

3% 

1% 

5% 

69% 

7% 

18. Faz parte de alguma associação ou grupo sedeado no bairro 

Sim 

Não 

Não S/R 

Se sim, qual? 

Associação de Moradores 

Comissão de Festas 

Clube Desportivo 

Grupo de Escoteiros 

 

7 

60 

5 

 

5 

1 

1 

1 

 

10% 

83% 

7% 

 

62,5% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 
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NECESSIDADES NO BAIRRO 

 Nº de pessoas Percentagem 

19. Que equipamentos e/ou actividades necessita no bairro (indique os 5 mais 

relevantes) 

Centro de dia 

Área Desportiva 

Centro de Saúde 

Mercado 

Igreja / Centro Paroquial 

Centro Comunitário / Cívico 

Teatro 

Cinema 

Jardim de Infância 

Posto Médico 

Correio 

Hortas Comunitárias 

Biblioteca 

Farmácia 

 

 

34 

45 

18 

10 

15 

29 

6 

3 

17 

16 

19 

17 

24 

3 

 

 

13% 

18% 

7% 

4% 

6% 

11% 

2% 

1% 

7% 

6% 

7% 

7% 

9% 

1% 

20. Que tipo de valências gostaria que tivesse o Centro Comunitário/Cívico (5 

mais importantes) 

Biblioteca 

Salas de estudo 

Bar/Café 

Mercado 

Auditório 

Salas Multiusos 

Salas de Convívio 

Salas de Informática 

Parque Infantil 

Salas de Actividades (Folclore, Dança, Yoga, etc.) 

Cantina 

Piscina 

 

 

41 

34 

20 

8 

13 

14 

30 

30 

25 

34 

13 

26 

 

 

14% 

12% 

7% 

3% 

5% 

5% 

10% 

10% 

9% 

12% 

5% 

9% 
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 Nº de pessoas Percentagem 

21. Sente necessidade de Espaços Públicos no bairro (áreas verdes, largos e 

praças) 

Sim 

Não 

Não S/R 

 

 

63 

8 

1 

 

 

88% 

11% 

1% 

22. Tem Horta 

Sim  

Não 

Não S/R 

Se não, gostava de ter 

Sim  

Não 

Não S/R 

 

35 

34 

3 

 

15 

13 

6 

 

49% 

47% 

4% 

 

44% 

38% 

18% 

23. Durante o fim de semana permanece no bairro 

Sim  

Não 

Não S/R 

Se sim, onde 

Casa 

Café 

Trabalho 

Rua 

Não S/R 

Se não, porquê 

Trabalho 

Lazer  

 

48 

15 

9 

 

36 

3 

1 

1 

7 

 

2 

13 

 

67% 

21% 

12% 

 

75% 

6% 

2% 

2% 

15% 

 

13% 

87% 

24. Actualmente pertence a alguma religião, se sim, qual (Se não, passe a 

próxima pergunta) 

Católica 

Evangelista 

Não S/R 

 

 

56 

1 

15 

 

 

78% 

1% 

21% 

25. Considera necessário a construção de uma capela mortuária (associada à 

igreja) 

Sim  

Não 

Não S/R 

 

 

33 

32 

7 

 

 

46% 

44% 

10% 
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 Nº de pessoas Percentagem 

26. Sem contar com ocasiões especiais (como Casamentos e funerais) com que 

frequência é que participa em serviços religiosos 

Todos os dias 

Mais de uma vez por semana 

Uma vez por semana 

Pelo menos uma vez por mês 

Apenas em dias santos 

Nunca 

Não S/R 

 

 

0 

2 

12 

7 

19 

28 

4 

 

 

0% 

3% 

17% 

10% 

26% 

39% 

5% 

PERCEPÇÕES SOBRE (O) BAIRRO 

27. Como avalia o seu gosto pelo bairro (Assinale com um x. Escala de 1 a 5, em 

que 1 é o valor mínimo e o 5, o máximo) 

1 

2 

3 

4 

5 

Não S/R 

 

 

4 

7 

17 

23 

14 

7 

 

 

5% 

10% 

24% 

32% 

19% 

10% 
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PERCEPÇÕES SOBRE (O) BAIRRO 

 Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Não S/R 

Para si um Bairro ideal é 

Um conjunto de edifícios da mesma época 

Um conjunto de ruas da mesma freguesia 

Um dormitório 

Um espaço urbano onde existem relações 

familiares 

Um espaço urbano onde existe comércio 

tradicional 

Um espaço urbano que “tem tudo” 

Um espaço onde as pessoas se conhecem e se 

entreajudam 

 

33% 

38% 

67% 

6% 

 

6% 

 

6% 

 

1% 

 

17% 

19% 

15% 

10% 

 

10% 

 

14% 

 

8% 

 

25% 

18% 

7% 

63% 

 

61% 

 

63% 

 

69% 

 

25% 

25% 

11% 

22% 

 

24% 

 

18% 

 

21% 

Na sua opinião, o que contribui para a 

valorização de um Bairro é 

A Arquitectura 

A História do lugar 

Ser antigo 

Ser um bairro tradicional 

A relação entre os habitantes 

“Ter tudo” 

Toda a gente se conhecer 

O comércio tradicional 

As pessoas (vizinhos) 

O reconhecimento de uma centralidade 

Diversas raças / culturas 

A mesma raça / cultura 

Segurança 

Existência de espaços públicos 

 

 

14% 

6% 

25% 

11% 

0% 

3% 

10% 

3% 

3% 

11% 

14% 

32% 

3% 

1% 

 

 

18% 

18% 

35% 

13% 

6% 

19% 

21% 

11% 

10% 

21% 

26% 

33% 

0% 

3% 

 

 

57% 

64% 

26% 

60% 

79% 

65% 

54% 

69% 

71% 

51% 

44% 

19% 

86% 

82% 

 

 

11% 

13% 

14% 

17% 

15% 

13% 

15% 

17% 

17% 

17% 

15% 

15% 

11% 

14% 
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 Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Não S/R 

Como se sente em relação ao seu bairro 

Consigo obter o que necessito neste bairro 

Divirto-me no bairro 

Aprendo no bairro 

Sinto-me um membro deste bairro 

Participo em actividades recreativas no bairro 

Se quiser posso colaborar com o que se passa no 

meu bairro 

Sinto-me seguro no bairro 

Tenho laços de amizade com os outros 

habitantes do bairro. 

As pessoas ajudam-se umas às outras 

As pessoas conhecem-se umas às outras 

 

47% 

32% 

46% 

15% 

51% 

18% 

 

3% 

6% 

 

21% 

3% 

 

17% 

22% 

14% 

13% 

10% 

14% 

 

18% 

6% 

 

14% 

10% 

 

17% 

29% 

22% 

54% 

19% 

47% 

 

68% 

69% 

 

51% 

71% 

 

19% 

17% 

18% 

18% 

19% 

21% 

 

11% 

19% 

 

14% 

17% 

Classifique a sua relação com os vizinhos 

Conhece os seus vizinhos 

Conversa frequentemente com as pessoas do 

bairro 

Conversa com algumas pessoas mas não 

estabelece laços de amizade com ninguém 

Tem laços de amizade com algumas pessoas do 

seu bairro 

Não conversa com ninguém 

 

4% 

8% 

 

39% 

 

13% 

 

72% 

 

8% 

15% 

 

14% 

 

4% 

 

3% 

 

81% 

60% 

 

33% 

 

71% 

 

3% 

 

7% 

17% 

 

14% 

 

13% 

 

22% 
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AnExO III - PrOJECTOS DE rEfErênCIA

 

Ao longo de todo o processo de trabalho, tanto a nível teórico como 

prático, surgiram projectos de referência ou conceitos teóricos, capazes 

de nos guiar e influenciar em algumas decisões tomadas até então. Estes 

foram uma mais-valia na definição de alguns campos teóricos e práticos 

presentes nesta proposta projectual.

Este projecto funciona como um todo, não é algo independente de tudo 

o resto. Quer com isto salientar e relembrar, o facto de este trabalho 

constar primeiramente de uma fase urbanística e então depois de uma 

fase mais específica, centrada no desenvolvimento de uma parcela 

de terreno. Neste sentido, as referências que serão apresentadas 

seguidamente, tratam parte de um processo extenso e complexo, 

abordando várias escalas de intervenção.  

Posto isto, é nosso objectivo, ilustrar e apresentar alguns desses projectos 

de referência, através de uma breve descrição dos mesmos.
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CIDADE GREGA

Localização: Atenas, Grécia

 

Esta referência tem um papel importante na idealização do que pode 

ser uma cidade implantada numa topografia brusca e desafiante, ou 

simplesmente pela analogia retratada na sua organização territorial, 

onde os edifícios de maior poder político e de carácter público se 

encontram superiores aos outros, numa posição elevada em sinal de 

domínio (fig. 81).

Importa retratar o espaço de uso público criado e usado pela antiga 

Grécia, nomeadamente em Atenas, marcado pela imponente acrópole, 

construída no topo de uma elevação (fig. 82); a ágora, caracterizada por 

uma praça central onde se reuniam os habitantes da cidade; e a asty, 

definida por um mercado onde se realizavam as trocas comerciais. No 

fundo, é relevante reter a importância que os gregos davam ao espaço 

público na sua cidade17.

Por último, é de salientar a importância que os gregos davam ao 

dimensionamento das suas cidades e edifícios, sendo o Homem a sua 

referência. Resultado disso, é a aproximação à escala humana nas suas 

construções e a humanidade das suas proporções (Zevi, 2009). 

Fig. 81. Representação artística da 

antiga cidade de Atenas. (Fonte: 

http://professor.ucg.br/SiteDocente/

admin/arquivosUpload/15122/

material/cidade%20grega.pdf) 

17 Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil - http://

www.pcc.usp.br/files/text/ publications/TT_00016.pdf, consultado a 21/12/2014
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Fig. 82. Acrópole de Atenas. (Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/9/91/View_

of_the_Acropolis_Athens_(pixinn.

net).jpg) 
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PLANO PILOTO DE BRASÍLIA

Data: 1957

Arquitectura: Lúcio Costa

Localização: Brasília, Brasil

Este plano urbanístico torna-se uma referência imediata não pela 

monumentalidade que o caracteriza, mas sim pela organização territorial 

sistematizada, funcional, eficiente e ordenada. Estas qualidades 

manifestas no plano piloto de Brasília, consideramo-las importantes e 

essenciais na organização e planeamento de um plano urbano ou até 

mesmo na requalificação e restruturação de um território.

Fig. 83. Desenhos conceptuais 

do plano piloto de Brasília por 

Niemeyer. (Governo do Distrito 

Federal, 1991) 
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A proposta urbana, definida através de um gesto primário, apresenta 

dois eixos cruzados em ângulo recto, analogia ao sinal da cruz (fig. 83). 

A estratégia inicial foi aprefeiçoada de modo a adaptá-la à topografia 

existente e melhorar a orientação solar. Consequência directa, foi o 

arquear de um dos eixos “ (…) a fim de contê-lo no triângulo equilátero 

que define a área urbanizada”18 (fig. 83).  

Um dos grandes objectivos para com este plano, era a tentativa de 

eliminação de cruzamentos, e para que esse ideal fosse levado avante, 

o eixo arqueado tornou-se o grande eixo rodoviário, caracterizado 

por faixas centrais de velocidade e laterais para o tráfego local. Este 

eixo estruturante, funcionava como o tronco das funções rodoviárias, 

localizando-se ao longo do mesmo a maioria dos sectores residenciais. 

Como decorrência desta concentração residencial, os sectores cívicos, 

culturais, administrativos e desportivos foram dispostos ao longo do eixo 

monumental e na intersecção de ambos19 (fig. 84).

18 Relatório do Plano Piloto de Brasília - http://brasiliapoetica.blog.br/site/media/

relatorio_plano_piloto_de_brasilia_web2 .pdf , consultado a 22/12/2014 
19 Idem

Fig. 84. Plano Piloto de Brasília. 

(Fonte: http://www.biblioteca.

fapyd.unr.edu.ar/leaves/archivo/

urbanismo/imagenes-index/brasilia/

plano1.jpg) 
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BAIRRO DO RESTELO

Data: 1938-1940

Arquitectura: João Faria da Costa

Localização: Lisboa, Portugal

O seu aparecimento advém do desenvolvimento de um plano de 

urbanização da encosta da Ajuda (fig. 85), que tinha o intuito de 

regularizar o crescimento abrupto e descontrolado da cidade de Lisboa. 

Numa primeira fase, tinha como ideal, urbanizar a encosta ruralizada 

à beira rio, com edificado destinado a uma classe social mais alta e 

privilegiada. Porém, deu-se uma alteração a este regime de construção, 

e começou-se a idealizar um estudo de um aglomerado de casas 

económicas, destinadas a funcionários do estado e respectivas famílias 

(d’Almeida, 2013).  

Com o passar dos anos o propósito para que este bairro foi construído 

alterou-se, e actualmente regista-se que este é habitado, como tinha 

sido primeiramente lhe atribuído, por uma classe social alta. 

Fig. 85. Plano de Urbanização da 

Encosta da Ajuda. (Fonte: d’Almeida, 

2013: 49) 
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Acerca do plano urbanístico propriamente dito, salienta-se a sua 

estruturação e organização clara perante o território em que está 

inserido. O eixo mais marcante e por sua vez estruturador do território, 

capaz de conectar o bairro às vias principais externas ao bairro, é-nos 

dado pela avenida Torre de Belém, onde estão localizadas grande 

parte das embaixadas em Lisboa. Pelo carácter que esta avenida tem 

no território, poderíamos cometer o erro de considerá-la como a 

centralidade do bairro, mas, após a vivência do mesmo, verifica-se que 

esta está localizada numa rua igualmente estrutural, mas de menos 

relevância, na rua Duarte Pacheco Pereira (fig. 86). É nela que estão 

concentrados os equipamentos e espaços públicos capazes de facultar 

à população usos e funções necessários.

Fig. 86. Centro comercial do Restelo, 

Rua Duarte Pacheco Pereira. (Fonte: 

https://maps.google.pt)
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PRAÇA REAL DE BARCELONA

Localização: Barcelona, Espanha

Esta referência remete-nos para a temática da vivência de um  

determinado espaço público num território. Tem uma característica 

incomum relativamente a outras praças que conhecemos, pelo 

facto de ser uma praça interior a um “grande quarteirão” e não o 

quarteirão como uma praça (fig. 87). Talvez devido a estas questões, 

consideramo-la como um espaço com potencialidades de permanência 

dos residentes, e não apenas, um espaço transitório. Isto é referido no 

sentido em que, infelizmente muitas praças de domínio público não são 

vividas como tal, são espaços que as pessoas consideram “inabitáveis” 

independentemente da concentração de actividades e usos de carácter 

público. Daí considerarmos a Praça Real de Barcelona um exemplo a 

reter, com vista a futuras intervenções num território.

A praça, apesar de conter funções comerciais, apresenta uma dualidade 

interessante, no sentido em que tem a capacidade de concentrar os 

residentes tanto no Verão como no Inverno, isto porque, os edifícios 

envolventes são dotados de grandes galerias, que os protege tanto da 

chuva como do Sol se necessário.

Fig. 87. Contexto urbano da Praça 

Real de Barcelona. (Fonte: http://

barcelona2011.bolognaexperts.

net/sites/default/files/barcelona.

placa_reial.jpg)
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Salienta-se, o facto de que o automóvel ou qualquer outro veículo não 

faz parte da vivência desta praça, protegendo os seus utilizadores de 

acções externas (fig. 88). Os acessos à mesma são feitos exclusivamente 

através de percursos pedonais de pouco impacto no tecido urbano. 

A vivência atribuída a esta praça, em parte é influenciada pela ligação 

pedonal à Rambla, boulevard caracterizado por uma elevada existência 

de actividades económicas e comerciais, que liga a Praça da Catalunha 

ao passeio marítimo de Barcelona.

Fig. 88. Vivência da  

Praça Real de Barcelona. 

 (Fonte: https://soodepostcrossing.

files.wordpress.com/2013/02/

postcard38110.jpg)
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CASA DAS MUDAS

Data: 2001-2005

Arquitectura: Paulo David

Localização: Calheta, Madeira

 

 

“Na praia da Calheta encontramos uma demonstração dramática 

do perímetro da Ilha da Madeira. No cume de uma falésia talhada a 

pique, a rugosidade natural do terreno parece subitamente ordenada. 

Será natural ou artificial? Terreno ou Arquitectura?” (Mateus, 2006).

A Casa das Mudas tem como principal conceito, o redesenhar da massa 

montanhosa, extraindo uma fusão entre a paisagem e a arquitectura, 

distinguindo o artificial do natural (fig. 89). O edifício actua como 

uma topografia existente no território através de vários patamares, 

representando os socalcos tradicionais madeirenses. A materialidade 

utilizada, basalto, é determinante para fusão entre a arquitectura e a 

paisagem, transmitindo-nos a ideia, de que a intervenção do Homem 

pareça coincidir com a pré-existência (David, 2006).    

Fig. 89. Inserção da Casa das Mudas 

no cume da falésia. (Fonte: http://

www.pedrokok.com.br/en/2012/07/

centro-das-artes-casa-das-mudas-

calheta-madeira-portugal/pedrokok-

casadasmudas-3040/)
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É de referir a organização do edificado, disposto através de um “pátio-

pivot” de forma quadrangular (fig. 90), a partir do qual todas as valências 

presentes no centro de artes são distribuídas autonomamente. As 

funções estão repartidas através de volumes independentes e geridos 

de forma autónoma, permitindo uma maior flexibilidade dos espaços 

(David, 2006). Cada volume é então marcado por uma entrada 

independente e recuada, havendo um prolongamento do pátio central 

para dentro do edificado.

Acrescenta-se, o facto desta organização espacial proposta pelo 

arquitecto Paulo David, salientar a existência de vários espaços 

distintos entre si, diferenciando e delimitando espaços de transição e 

permanência. 

Fig. 90. Vista da cobertura da 

Casa das Mudas. (http://www.

pedrokok.com.br/en/2012/07/

centro-das-artes-casa-das-mudas-

calheta-madeira-portugal/pedrokok-

casadasmudas-3142/)
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CASA NO BOM JESUS

Data: 1996-2007

Arquitectura: Eduardo Souto de Moura

Localização: Braga, Portugal

Situada sobre um terreno em pendente, esta casa define-se a si própria 

como uma construção pesada, de superfícies ásperas, aparentemente 

sem janelas, transmitindo a sensação de uma fortificação militar (Mola 

e Serrats, 2010).

A casa molda-se na lomba natural através de vários níveis (fig. 91), 

dando origem a sucessivos terraços correspondentes ao telhado do nível 

inferior (Mola e Serrats, 2010). As respectivas entradas para o interior 

da casa, são recuadas e marcadas no pavimento por uma materialidade 

distinta dos restantes. Destaca-se o facto de, usando sempre a mesma 

materialidade rugosa, betão à vista, o arquitecto optou por salientar 

variadas e subtis bandas, através do uso variado da estereotomia do 

material (fig. 92), possivelmente com intuito de diferenciar espaços e 

funções na casa. 

O uso desta pormenorização torna-se relevante, no sentido em 

que, mesmo utilizando sempre o mesmo material, a sua moldagem 

tem a capacidade de se tornar quase infinita, proporcionando usos 

diversificados, e sobretudo, tem a capacidade de enfatizar distinções a 

nível programático.

Fig. 91. Casa Bom Jesus II. (Fonte: 

http://preto-marfim.blogspot.

pt/2010/04/casa-bom-jesus-ii-arq-

souto-moura.html)
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Fig. 92. Estereotomias de betão na 

 Casa Bom Jesus II. (Fonte: http://preto-

marfim.blogspot.pt/2010/04/casa-

bom-jesus-ii-arq-souto-moura.html)
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Data: 2001-2007

Arquitectura: Álvaro Siza Vieira

Localização: Viana do Castelo, Portugal

 

 

 

 

Numa posição privilegiada junto ao rio, ergue-se a biblioteca, 

caracterizada pela sua qualidade arquitectónica e materialidade crua. 

Elevada e construída em volta de um grande pátio, parte da mesma, está 

suspensa em dois assentamentos no solo, um deles complementado por 

uma escada de emergência, que culmina num espelho de água. 

O edificado apresenta vãos de grandes dimensões apoiados em 

dois pilares, e é nesse sentido, que importa aqui referir as técnicas 

construtivas utilizadas. A construção é executada através de dois 

sistemas construtivos distintos: a parte do edificado em contacto com 

o solo, foi desenvolvido segundo o sistema de paredes resistentes em 

betão armado, quanto ao piso elevado, é constituído por uma complexa 

estrutura de vigas em aço, posteriormente revestida com betão armado 

(fig. 93). Denota-se, que todo o edificado é caracterizado pela utilização 

do betão branco aparente.   

A nível interior a iluminação é de extrema relevância, e foi a pensar 

nesse aspecto, que o arquitecto Álvaro Siza Vieira desenhou extensos 

vãos horizontais, complementados com lanternins ao longo de toda a 

20 GOP - http://www.gop.pt/projecto-detalhe.php?projecto=209&catProj=3&ordem=5, 

consultado a 28/12/2014

Fig. 93. Biblioteca Municipal de 

Viana do Castelo em construção. 

Adaptado graficamente pelo autor. 

(Fonte: http://www.gop.pt/projecto-

detalhe.php?projecto=209&catProj 

=3&ordem=5#!/projecto-detalhe 

/projecto=209&catProj=3/)
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biblioteca, assegurando uma adequada iluminação natural de todos 

os espaços previstos21 (figs. 94 e 95). Revestir as paredes e os tectos 

a branco, só veio reforçar ainda mais a performance da luz natural no 

interior. Acrescenta-se que a madeira utilizada no pavimento e em todo 

o mobiliário, tornou os espaços acolhedores e intimistas.

21 GOP - http://www.gop.pt/projecto-detalhe.php?projecto=209&catProj=3&ordem=5, 

consultado a 28/12/2014

Fig. 94. 95. (da esquerda para a 

direita) Lanternins da Biblioteca 

Municipal de Viana do Castelo; 

Espaço de estudo individual da 

Biblioteca Municipal de Viana 

 do Castelo. (Fonte: Fotografia 

 do autor)
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TEATRO E AUDITÓRIO DE POITIERS

Data: 2000-2008

Arquitectura: João Luís Carrilho da Graça

Localização: Poitiers, França

Esta referência tem como objectivo, focar-se exclusivamente na 

idealização de um auditório, e as consequentes questões complexas que 

este acarreta. Projectar um auditório é por si só um desafio, no sentido 

em que, é necessário controlar imensos factores preponderantes e 

essenciais ao bom funcionamento do mesmo (fig. 96). 

Nesta óptica de pensamento, o arquitecto João Luís Carrilho da Graça 

(2009), após tomar conhecimento que o auditório seria exclusivamente 

para música, decidiu optimizá-lo ao máximo no que diz respeito à 

acústica. Idealizou uma tipologia, herdade de algumas salas do século 

XIX, caracterizada por um espaço amplo de plateia plana, afirmando que 

esta “(…) garante a qualidade e homogeneidade de performance musical” 

(Graça, 2009: 85), resultante da retirada das plateias inclinadas, que 

absorviam e fragmentavam o som. Revestido parcialmente a madeira, 

na zona do palco, deforma-se de modo a melhorar o comportamento 

acústico do mesmo (fig. 97).

Em suma, o auditório, fruto de um aprofundamento projectual e 

programático, caracteriza-se pela simplicidade da forma exterior, em 

prol, de uma forma interior complexa e desafiante.

Fig. 96. Auditório de Poitiers. (Fonte: 

http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/

group5/building43172/media/

aata_poit_250yfgsg.jpg)
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Fig. 97. Palco do auditório de 

Poitiers. (Fonte: http://www.

arthurpequin.com/architecture/Jlcg_

arquitectos_Arthur_Pequin_0.jpg)
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CASA DA ESCRITA

Data: 2008-2010

Arquitectura: João Mendes Ribeiro

Localização: Coimbra, Portugal

 

 

Este projecto, localizado na Alta de Coimbra, trata-se da reabilitação de 

um edifício, com o objectivo de criar um espaço polivalente capaz de 

acolher funções e actividades relacionadas com a escrita, numa tentativa 

de conciliar a história e o simbolismo pré-existentes, num espaço actual, 

intimista e confortável aos visitantes (Désirée 2011).

Esta referência é retratada aqui, não por ser uma mera reabilitação de 

um edifício antigo, mas sim pelas características que a compõem e lhe 

dão uma nova vida. Podemos observar uma sensibilidade incrível por 

parte do arquitecto, no tratamento de elementos históricos e antigos, 

preservando-os, e ao mesmo tempo acrescentando elementos modernos 

que vão de encontro aos que lá estavam, criando uma harmonia geral 

em todo o edifício (figs. 98 e 99). 

Fig. 98. 99. (da esquerda para a 

direita) Espaço individual de leitura; 

Espaço individual de estudo. (Fonte: 

http://www.domalomenos.com/

Joao-Mendes-Ribeiro-Casa-da-

Escrita-in-Coimbra)
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É de salientar, o trabalho preciso e minucioso para com todos os materiais 

utilizados, dando importância a todos os pormenores construtivos. Neste 

seguimento, é dada relevância à escada de madeira que liga o piso térreo 

ao primeiro piso, que encaixa numa espécie de nicho existente (figs. 100 

e 101). A utilização da madeira neste elemento, demonstra-nos algo que 

foi colocado a posteriori no local, utilizando esta materialidade como 

algo de efémero, enquanto o restante, caracterizado pelos elementos 

originais, é algo permanente. 

A madeira utilizada em elementos construtivos ou em mobiliário, na 

globalidade do projecto, marca a dualidade entre o que é antigo e o que 

é moderno, sendo esta a representação do que é actual.

Fig. 100. 101. (da esquerda para 

a direita) Escada em madeira na 

Casa da Escrita; Recepção da Casa 

da Escrita. (Fonte: http://www.

domalomenos.com/Joao-Mendes-

Ribeiro-Casa-da-Escrita-in-Coimbra)
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EXETER LIBRARy

Data: 1965-1971

Arquitectura: Louis Kahn 

Localização: New Hampshire, Estados Unidos da América

Projectada para uma cidade universitária, o respectivo reitor, pretendia 

a construção de um edifício moderno, capaz de inovar e ao mesmo 

tempo manter o carácter histórico dos restantes edifícios, destacando-

se como um elemento marcante na paisagem arquitectónica do recinto 

universitário (Rosa, 2006). 

O arquitecto, de modo a não descontextualizar o novo edificado da 

sua envolvente, exteriormente, projecta-o na sua totalidade em tijolo, 

material predominante na arquitectura da cidade universitária, onde as 

fachadas quase elementares (fig. 102), não refletem a complexidade e 

a geometria da volumetria interior, definida pelos elementos estruturais 

em betão aparente (Rosa, 2006). 

Fig. 102. Exeter Library. (Fonte: 

http://www.exeter.edu/media/

content/Library_exterior_during_

the_day_-_1996_-_credit_Steve_

Rosenthal.jpg)
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Todo o mobiliário projectado, fixo e móvel, é em madeira, criando um 

ambiente acolhedor e intimista. Foram projectados vários e distintos 

espaços de leitura e estudo ao longo da biblioteca (figs. 103 e 104), porém, 

é de salientar a introdução de pequenos nichos, predominantemente, 

dispostos ao longo do perímetro do edifício e nos respectivos vãos do 

mesmo (fig. 105). Acrescenta-se a notável iluminação natural, idealizada 

pelo arquitecto, capaz de facultar a todos os espaços a iluminação 

adequada e necessária.

É sem dúvida uma biblioteca de excelência e referência mundial a 

nível arquitectónico. Foi nesse sentido que foi considerada e analisada, 

tendo em vista futuras intervenções arquitectónicas de espaços com as 

mesmas funções.

Fig. 103. 104. 105. (de cima 

para baixo, da esquerda para a 

direita)  Espaço de leitura; Espaço 

de leitura; Zona de estudo. 

(Fontes: https://c1.staticflickr.

com/9/8044/8092652194_

f33371afcf_b.jpg; http://

static.businessinsider.com/

image/545c642f6bb3f7d525f16fd0/

image.jpg; https://c1.staticflickr.

com/5/4091/5071977693_

eaed490411_b.jpg)
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CENTRO DE ARTES DE SINES

Data: 1999-2005

Arquitectura: Aires Mateus 

Localização: Sines, Portugal

Sendo o único equipamento cultural projectado para Sines, tem como 

objectivo servir todas as faixas etárias da população e contemplar todas 

as valências públicas consideradas necessárias, tais como: biblioteca, 

auditório, centro de exposições e arquivo municipal22.

Inserido nos limites do tecido histórico de Sines, ocupando a totalidade 

do lote, o edifício apresenta-se como um elemento monumental no 

território (fig. 106). 

“Os nossos fóruns da cidade são os centros culturais. E como fórum 

da cidade, como edifício de excepção, a biblioteca / centro de artes 

deve ter a escala de um monumento”23.

22 Centro de Artes de Sines - http://centrodeartesdesines.com.pt/arquitetura-2, 

consultado a 26/12/2014 
23 Entrevista a Manuel Aires Mateus ao Jornal Municipal Sineense, vol. 11, 2000 - http://

centrodeartesdesines.com.pt/wp-content/uploads/2012/02/entrevista_manuel_

mateus.pdf, consultado a 26/12/2014

Fig. 106. Centro de Artes de 

Sines. (Fonte: http://adbr001cdn.

archdaily.net/wp-content/

uploads/2012/03/1331819921_09.

jpg)
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É caracterizado pela sua robustez e opacidade em constraste com 

transparências pontuais, tendo como referência o castelo de Sines24. 

O edificado, divido em dois volumes distintos, apresenta a sua maior 

transparência e respectivas entradas na rua que os divide. 

O conceito de maciço observado do exterior, leva a que o edifício se 

vira para si mesmo, para dentro. A abertura de vãos é feita para o seu 

interior através de pátios e lanternins, capazes de controlar a iluminação 

natural aplicada em cada espaço, com funções distintas. Estes espaços 

acabam por provocar uma sensação intimista e protectora sobre as 

acções exteriores (figs. 107 e 108).

24 Centro de Artes de Sines - http://centrodeartesdesines.com.pt/arquitetura-2, 

consultado a 26/12/2014

Fig. 107. 108. (da esquerda para 

a direita) Pátio da biblioteca 

do Centro de Artes de Sines; 

Lanternim da biblioteca do Centro 

de Artes de Sines. (Fonte: http://

ultimasreportagens.com/ultimas.

php)
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AnExO IV - PrOCESSO DE TrAbALhO

 

Este parâmetro apresenta-nos uma selecção do processo de trabalho 

desenvolvido, demonstrando que uma proposta projectual não se limita 

apenas à solução final, mas sim a todo o processo criativo e conceptual 

abrangido, por mais abstractas que as ideias possam parecer. Deste 

modo, serão apresentados esquemas conceptuais, plantas, cortes, 

perspectivas volumétricas, maquetes, renderização, e ainda um estudo 

de materialidades que suportaram todo este processo criativo. 
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Estudo de pavimentos
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Maquetes e renderização
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AnExO V - PEçAS DESEnhADAS

 

 



Equipamento e espaço público na AUGI
O centro cívico como elemento central e qualificador do Bairro do Casal Novo

Enquadramento Escala 1:4000

Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa | André Ornelas Gonçalves 20091182
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CONCEITO GERAL

Espaços de transição
Espaços de permanência

1. HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

Habitação em banda

2. HABITAÇÃO COLECTIVA

Comércio e serviços no piso térreo
Habitação nos pisos superiores

3. CENTRO CÍVICO

Associação de Moradores
Biblioteca 
Salas multiusos
Auditório
Café

4. CENTRO RELIGIOSO

Igreja

5. CENTRO DESPORTIVO

Piscina 
Campo de futebol
Pavilhão multiusos
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PISO -1

1 Estacionamento
2 Arrumos e arquivo da Associação de Moradores
3 Armazém Associação de Moradores
4 Posto de segurança  e zona de estar
5 Arrumos
6 Cargas e descargas
7 Armazém auditório
8 Foyer do auditório e bengaleiro
9 Auditório
10 Backstage (camarins e balneários)
11 Central de AVAC
12 Áreas técnicas
13 Oficina de livros

14 Arquivo biblioteca
15 Arrumos biblioteca
16 Biblioteca

PISO TÉRREO

1 Recepção, bar e copa de apoio
2 Escritórios Associação de Moradores
3 Sala multiusos
4 Sala de informática
5 Sala de convívio
6 Bar e copa de apoio
7 Átrio e recepção do Centro Cívico
8 Biblioteca

PISO 1

1 Entrada para o Centro Cívico do piso 1
2 Arrumos de apoio ao mercado
3 Mercado
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LEGENDA

1 Estacionamento
2 Arrumos e arquivo da Associação de Moradores
3 Armazém Associação de Moradores
4 Acesso à Associação de Moradores e bar
5 Posto de segurança  e zona de estar
6 Pátio acessível
7 Arrumos
8 Cargas e descargas
9 Acesso à praça (piso térreo)
10 Armazém auditório
11 Instalações sanitárias de apoio ao auditório
12 Foyer do auditório e bengaleiro
13 Regie
14 Auditório
15 Arrumos auditório
16 Backstage (camarins e balneários)
17 Acesso à sala multiusos
18 Central de AVAC
19 Áreas técnicas
20 Pátio técnico
21 Oficina de livros

22 Arquivo biblioteca
23 Arrumos biblioteca
24 Acesso ao átrio do Centro Cívico
25 Arrumos de limpeza
26 Instalações sanitárias
27 Acesso ao piso superior da biblioteca (piso térreo)
28 Apoio à biblioteca
29 Biblioteca
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LEGENDA

1 Instalações sanitárias
2 Escritório Associação de Moradores do bairro
3 Recepção Associação de Moradores
4 Bar e copa de apoio 
5 Acesso ao estacionamento (piso -1)
6 Acesso ao auditório pelo piso térreo
7 Auditório (piso -1)
8 Sala multiusos
9 Arrumos de apoio à sala multiusos
10 Instalações sanitárias de apoio à sala multiusos
11 Sala de convívio
12 Sala de informática
13 Recepção e arquivo do Centro Cívico
14 Átrio
15 Arrumos de limpeza
16 Acesso ao piso 1
17 Acesso ao piso inferior da biblioteca (piso -1)
18 Recepção da biblioteca
19 Biblioteca
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LEGENDA

1 Entrada para o Centro Cívico do piso 1
2 Recepção do Centro Cívico (piso térreo)
3 Instalações sanitárias do mercado
4 Arrumos de apoio ao mercado
5 Mercado
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1 Perfil metálico com iluminação LED 2 Reboco pintado a cor branca 
3 Rede de fibra de vidro para estuque tipo Tecarm 4 Isolamento 
térmico tipo “wallmate” 5 Parede de betão armado exterior aparente 
6 Viga em madeira maciça 50x300mm 7 Pavimento em madeira 
maciça 50mm 8 Betonilha de regularização 9 Tela acústica 10 Lã de 
rocha 11 Ripado de madeira 12 Soalho em madeira maciça 30mm 
13 Terra compactada 14 Brita 15 Menbrana betuminosa elastómera 
16 Isolamento térmico tipo “dou-floor mate” 17 Laje de betão 
armado 18 Porta de batente em madeira 19 Pedra de soleira em lioz 
clássico com acabamento amaciado 20 Pavimento exterior em lioz 
clássico com acabamento amaciado 21 Janela basculante em 
madeira 22 Janela fixa em madeira 23 Pedra calcária tipo “calçada 
portuguesa” 24 Areia 25 Tout-venant 26 Muro de contenção em 
betão armado 27 Tela asfáltica 28 Lâmina drenante 29 Filtro geotêx-
til 30 Enrrocamento 31 Dreno 32 Clarabóia 33 Camada de forma 34 
Tela impermeabilizante 35 Lajetas pré-moldadas de betão 36 
Distanciador em PVC 37 Caleira em aço inox 38 Sombreamento 
sistema de rolo 39 Perfil metálico 40 Estrutura para tecto falso 41 
Alheta 5mm 42 Pingadeira 43 Bloco pré-fabricado de betão 44 Laje 
de betão com acabamento a tinta epóxi anti-derrapante 45 Barra 
em aço 5mm, para protecção do vidro no contacto com a estrutura 
46 Silicone de vedação ignífugo 47 Vidro laminado 48 Apoio em 
neoprene 49 Varão roscado soldado 50 Cantoneira em aço 51 Perfil 
tubular 50x50mm com preenchimento interior com isolamento 
térmico
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