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RESUMO 

Este trabalho aborda a temática do espaço público através duma metodologia que diz respeito 

às características formais e funcionais do próprio, como um cenário onde interagem os 

diferentes actores sociais. Posteriormente clarifica-o desde a escala da cidade, para 

particularizar na escala do bairro, tomando como foco o Bairro Padre Cruz. 

Desta forma, abordar-se-á o espaço público como todo aquele que sendo intrínseco ao espaço 

edificado na cidade e, associado a um tipo de edifício público/privado, visará ser cenário 

favorável duma integração social. 

Focando a análise no Bairro Padre Cruz, sendo este um bairro periférico da cidade de Lisboa, 

poder-se-á observar de que forma este carece de um espaço público suficientemente adequado 

para o integrar na cidade, oferecendo-lhe uma identidade capaz de suprimir-lhe o carácter de 

cul-de-sac. 

A programática funcional centrar-se-á, após a averiguação de diversos factores, na criação de 

um complexo institucional, na sua vertente pública e privada, relacionado com a arte circense, 

que permitirá desenvolver a capacidade de inclusão do bairro com a sua vizinhança, quer ao 

nível da cidade, como a limites mais alargados, sempre numa perspectiva de criar uma 

“propaganda urbana”, que lhe confira a identidade dos seus cidadãos. 

 

ii 
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ABSTRACT 

In this paper the public space theme will be covered through a methodology that relates public 

space’s formal and functional characteristics to the scenario created where different social 

actors interact. Later, it will clarify it starting from a city base scale to a smaller scale by focusing 

particularly in the Bairro Padre Cruz neighborhood.  

Therefore, public space will be described as the whole constructed material of the city and 

relate it to a type of public/private building, which intends to become a favorable scenario to 

promote social integration. 

Focusing the analysis on the Lisbon’s peripheral neighborhood Bairro Padre Cruz, will provide 

information on how the neighborhood lacks of a public space sufficiently adapted to be 

integrated as part of the city, offering it an identity able to suppress its cul-de-sac character.  

The main functional problematic of the paper, after thoroughly analyze all the other factors, will 

be focused in the creation of an institutional complex, private and public, related to circuses 

arts.  The aim of the project is to push forward the level of integration of the neighborhood 

from its vicinity. From the city level to broader limits this integration will be taken by adopting a 

perspective of urban propaganda to give its citizens their own identity. 

 

iii 
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Introdução 

 

Esta dissertação é o resultado da investigação que acompanha o exercício de um projecto de 

plano urbano e de arquitectura para o Bairro Padre Cruz.  

O modo de procedimento será baseado numa pesquisa e análise científica, relativa às 

questões do espaço público, planeamento urbano, integração social, o estado da arte, bem 

como a diferentes casos de estudo e exemplos práticos. 

Após uma abordagem ao conceito de espaço público, analisar-se-á o emprego da palavra 

cenário, e as suas implicações, como forma de entender a sua importância na consolidação de 

um território, tendo em conta os usos, visões e estímulos que ele proporciona. 

Abordar-se-á, posteriormente, a questão da identidade de um bairro ou edifício, como 

garantia da sua qualidade e sucessiva integração no território onde se insere, ilustrando com 

exemplos de vitalização de bairros, através de um gesto cirúrgico ou da criação de edifício ou 

conjunto de edifícios. 

 Através da análise às questões territoriais e sociais do espaço a intervir, surgirá a necessidade 

de encontrar uma resposta a nível programático, onde se define, então, o espaço do circo 

contemporâneo como vínculo de realidades sociais distintas. 

Paralelamente, é definida uma análise urbana, social e sensorial do Bairro Padre Cruz, que 

evidencia as suas carências e potencialidades, ao nível do planeamento urbano. Deste modo, a 

mesma dará origem a uma proposta a larga escala, que tem como principais objectivos 

oferecer identidade ao bairro, vinculá-lo com a restante malha urbana da cidade e gerar maior 

qualidade ao seu espaço público, visando contribuir para a integração da sua comunidade.  

Perante as conclusões retiradas desta análise e, consequente proposta, surge a preocupação 

de ocupar determinado território, incluído nos limites do bairro (e, com maior precisão, nos 

limites do cemitério de Carnide) e caracterizado como espaço sobrante, e que facilmente 

comprometeria alguns dos objectivos da anterior proposta urbana. 

Por último, é definida a tipologia do edifício a ser proposto que melhor inclua os mesmos 

objectivos mantidos desde a proposta de um plano urbano, isto é, vincular o bairro à cidade e 

contribuir para a identidade do mesmo, e que surge como resultado às questões estudadas 
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anteriormente, concluindo, o presente trabalho, numa proposta de um edifício e seu 

respectivo espaço público de carácter institucional e educativo relacionado com as artes 

circenses. 
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I. O Espaço público e as suas vivências 

 

1. Abordagem geral do Espaço público 

 

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

seu espaço público pedonal. Os seres humanos não podem estar no espaço dos automóveis 

nem nos espaços privados que não lhes pertencem. A quantidade e a qualidade urbana do 

espaço público pedonal determinam a qualidade urbana de uma cidade.”1 

Enrique Peñalosa 

De facto, o espaço público é uma convenção linguística muito ampla, mas talvez se possa 

definir por todo o espaço urbano que oferece um uso pedonal e livre. No entanto, e 

contrapondo Enrique Peñalosa, será que todo o espaço urbano pedonal, pode ser entendido 

como espaço público? Se concordarmos que para tal será determinante que esse território em 

si convoque a realização de actividades ditas sociais? Ou será então igualmente denominado 

de espaço público mas sem qualidade, portanto, talvez não seja adequado dar-lhe o mesmo 

nome, considerando-o espaço sobrante, ainda que “público”, mas não público no sentido 

literal, uma vez que não convoca as pessoas. 

Jan Gehl diz-nos que “um espaço público é bom quando nele ocorrem muitas actividades não 

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

desfrutá-lo”2 e distingue três tipos de actividades. As actividades necessárias, aquelas que 

fazem parte da própria actividade diária de cada um, tais que são imprescindíveis de acontecer 

na nossa rotina, como as deslocações casa-trabalho, as actividades opcionais, que requerem o 

desejo dos seus participantes e secundariamente o auxílio do clima; as actividades sociais, que 

exigem a presença de outras pessoas para a interacção, como uma conversa ou um simples 

cumprimento, que se subdividem entre categorias desde o nível mais íntimo – conversar num 

jardim com um amigo – até ao nível mais passivo – ver e ouvir outras pessoas, e que, 

diminuem ou desaparecem, consoante o seu nível, se não há actividade entre os edifícios; e, 

por fim, as actividades que dependem da presença de amigos íntimos. 

                                                           
1
 PEÑALOSA, Enrique; GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, 

Barcelona; p.7 
2
 Idem ibidem 
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Deste modo, para que as actividades sociais e as outras se gerem até ao seu nível mais passivo 

o espaço público requer, em primeira instância, a necessidade de estímulos, que podem ser 

oferecidos por inúmeros factores, no entanto o principal meio de os transmitir veremos que 

será através do sentido da Visão. 

 

2. Cenário para o uso 

2.1 O emprego da palavra Cenário 

 

“O espaço público respeita aos lugares públicos em que, segundo o modelo teatral, os 

actores representam o seu papel de homens públicos, segundo as convenções que orientam a 

vida em público ou as relações públicas (Goffman, 1973; Sennett, 1979). Nesta acepção, a 

noção de espaço público aproxima-se da noção de cena pública, entendida como cena de 

visibilidade em que as coisas aparecem (…). Nesta concepção cénica e dramatúrgica, a 

utilização do conceito respeita sobretudo ao estudo socioantropológico da vida pública e das 

relações em público.”3 

É um facto que a cenografia trata a vida fictícia e a arquitectura trata a vida real, porém é 

comum usar-se a palavra cenário em temas relacionados com o espaço urbano, mas com o fim 

de metaforizar, e enfatizar o sentido que se dá ao espaço público, como meio de 

enquadramento de uma cena pública tão trivial ou complexa que possa ser. Ou seja, se 

esquecermos o significado histórico da palavra cenário, relativo ao latim scaenarìu (lugar da 

cena; teatro)4 e retirarmos da sua definição literal “ambiente que rodeia um acontecimento” 5, 

podemos utilizá-la para enfatizar a ideia de que um espaço público deve estar estruturado e 

desenhado para receber ou fomentar determinados tipos de acontecimentos e é esse o 

interesse subjacente a muitos autores utilizarem esta termo. O erro surge quando se projecta 

um espaço como um scaenarìu, um cenário de facto, e o interpretamos como algo falso, que 

pretende simular determinada situação, pois encaminha-nos para um ser figurante e não um 

ser, de facto, humano. 

                                                           
3
 Pesquisa de espaço público. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-10-17]. 

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$espaco-publico>. 
4
 Dicionário da Língua Portuguesa, Diciopédia 2003 

5
 Idem ibidem 
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Segundo o arquitecto e cenógrafo João Mendes Ribeiro, “Embora consideradas disciplinas 

substancialmente distintas, a cenografia pode constituir uma extensão do trabalho em 

arquitectura, onde se experimentam temas e linguagens comuns. (…) De alguma forma, 

podemos afirmar que a arquitectura se transforma em objecto cénico e este em elemento 

configurador do espaço numa estreita relação com o corpo do intérprete”6 e, portanto, se 

assim é, poderá funcionar de forma recíproca. 

Em síntese, o erro da utilização dessa palavra não é o seu significado literal mas sim o 

significado prático que lhe queremos atribuir, portanto poderá arriscar-se que é correcto a 

tentativa de criarmos cenários para que o Homem desempenhe as suas actividades humanas 

reais e nunca criarmos cenários para que o Homem se torne num figurante do espaço. 

 

Outrora terá sido o Barroco a predominar na definição do espaço público, nos anos 60 

termina a era da monumentalidade, do objecto comemorativo ou de poder, como “peça 

individual, arquitectónica e escultórica, com posicionamento destacado e gerador da forma 

urbana (…). É gerador do espaço urbano, sem o qual perderia boa parte da sua razão de ser 

(…)”7 e, portanto, hoje no uso da palavra cenário, a respeito do espaço público é importante, 

para não atingir a decepção a nível prático, entendê-la sob a forma dos seus significados 

literais - panorama, ambiente que rodeia um acontecimento - que não nos remetem para a 

vida fictícia, mas sim para a Realidade e Humanidade.  

 

Por exemplo, a Praça do Comércio pode ser entendida como um cenário, porque 

desempenha a função de portas da cidade de Lisboa, que tem significado simbólico, é portanto 

meramente figurativa e isso reflecte-se no seu uso, influenciado também pela sua escala 

monumental, ao contrário da nossa casa que pode ser “o cenário” onde desempenhamos a 

nossas diversas funções (onde dormimos, acordamos, choramos, rimos, comemos…) e 

portanto é tanto melhor cenário conforme nos auxilia a esses desempenhos comuns da rotina 

diária. 

                                                           
6
 RIBEIRO, João Mendes, “Arquitecturas em palco – Architectures on stage”, publicado por: Instituto das 

Artes, Ministério da Cultura e Almedina S.A., Almedina, 2006, p. 89 
7
 LAMAS, José, “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade”, 4ª ed., Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2007, p. 184 
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2.3 Ilustrações de usos 

 “A estrutura real das cidades resulta duma combinação de usos”8 

Jane Jacobs 

Jane Jacobs fala-nos de fogueiras metafóricas como sendo áreas onde os diversos usos e 

usuários urbanos dão-se mutuamente apoio concentrado e dinâmico. “Sem essa luz vital, não 

adianta procurar dar forma a um lugar urbano com “esqueletos” ou “arcabouços” ou 

“células”.”9 

Entende-se, assim, que quando falamos de usos no espaço temos que ter em consideração a 

configuração física dos seus limites (se é quadrado, redondo, apertado, amplo) e as funções 

dos edifícios que o limitam. 

A configuração física e formal do espaço pode ser crucial na qualidade e poder atractivo do 

espaço público e influenciar mais ou menos as características das actividades que nele se 

desempenharão, tendo em conta que para além da frequência com que se usam os espaços o 

mais importante é como se podem usar, ou seja, resumindo a problemática, que cenários? e 

para que usos? 

                                                           
8
 JACOBS, Jane, “Morte e vida de grandes cidades”, Martins Fontes, 1ª edição 2000, 4ª tiragem, São 

Paulo 2007; p. 419 
9
 JACOBS, Jane, “Morte e vida de grandes cidades”, Martins Fontes, 1ª edição 2000, 4ª tiragem, São 

Paulo 2007; p. 420 

ii. Praça do Comércio, fotografia antiga i. Praça do Comércio, fotografia actual 
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Para melhor entender essas características determinemos, tal como Jan Gehl o faz no seu livro 

La Humanización del Espacio Urbano, como principais acções Caminhar, Estar de pé, Sentar-se 

e Ver, Ouvir e Falar com outras pessoas. 

Por exemplo para caminhar, há que ter em conta que precisamos de espaço, as pessoas têm a 

necessidade de ter um espaço livre de obstáculos onde possam movimentar-se comodamente, 

isto se for para elas um fim em si mesmo sair para caminhar, porque de outra forma, quando o 

têm que fazer obrigatoriamente para chegar a determinado lugar, fá-lo-ão da melhor maneira 

que poderem. Exemplos disso são os passeios que encontramos em várias zonas da cidade de 

Lisboa, mal determinados ou que obedecem a necessidades de outros tempos, onde as 

pessoas, muitas vezes, se adaptam a situações constrangedoras (como ceder o passeio a uma 

mãe com uma criança) restando-lhes apenas o espaço viário subjacente. Exemplo de espaço 

onde as pessoas vão com o fim de caminhar, porque existe o estímulo que passa por ver gente, 

são as marinas de recreio, que se enchem no verão com turistas que simplesmente 

deambulam pelo seu recorrido a pé, ou as frentes ribeirinhas de diversas cidades. 

  

 “As pessoas são relutantes em aceitar importantes desvios com respeito a uma direcção 

determinada, e se a meta está à vista, tendem a encaminhar-se directamente para ela. Sempre 

que caminham, as pessoas preferem percursos directos e atalhos. Só obstáculos muito 

importantes – como um tráfego perigoso, barreiras extensas, etc. – parecem capazes de 

modificar esta pauta.”10 

                                                           
10

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.151, 
tradução livre 

iv. Marina de Vilamoura, Loulé iii. Passeio estreito do lado norte da estação de 
Santa Apolónia, Lisboa 
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A questão do caminhar é ainda mais complexa quando tentamos impor aos usuários direcções 

para ir de um ponto a outro oposto, que podem não ser as mais eficientes ou as mais 

cómodas, o que, infelizmente, é bastante comum quando os arquitectos preferem a primazia 

do desenho pela arte em prol do pensamento directo no uso. É muito comum vermos zonas de 

vegetação baixa junto aos edifícios com caminhos traçados pelas pessoas de tanto preferirem 

atravessar a zona verde em vez de dar a volta pela zona pavimentada que o arquitecto 

determinou. 

Finalmente, os espaços para caminhar, também devem considerar a exposição ao clima e a sua 

dimensão e forma, a saber, os percursos pedonais são mais estimulantes quando sinuosos que 

rectos e longos, pois não deixam o peão antever a totalidade do percurso, gerando 

curiosidade, e também, serão sempre mais cómodos relativamente às exposições do vento e 

sol. 

Estar de pé evoca-nos para situações mais particulares, como esperar um transporte público, 

esperar que o semáforo fique verde, que não dependem tanto da qualidade do espaço, pois 

são necessárias, mas também para outras como estar de pé a conversar com alguém ou à 

espera de alguém ou que algo aconteça, e neste âmbito o cuidado com o espaço pode 

influenciar essa ocorrência e até oferecer-lhe maior conforto. 

Assim, as zonas de estada mais comuns são junto às margens e fachadas ou em momentos de 

transição de um lugar para outro, já que as pessoas procuram abrigo e comodidade nos 

pórticos das fachadas com fim a ver melhor o que se passa e conseguindo que sejam menos 

observados. 

Sintetizando, poder-se-á dizer que o desenho de detalhes desempenha um papel importante 

nas possibilidades de parar de pé num espaço público, se os espaços estão desertos e vazios – 

sem bancos, colunas, plantas – e as fachadas carecem de detalhes - escadas, nichos, etc – será 

muito difícil encontrar lugares onde parar e o espaço tornar-se-á cada vez mais inóspito. 
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“Só quando existem oportunidades para sentar-se pode haver permanência de certa 

duração”11  

Sentar-se exige em primeiro lugar o clima e o espaço. A preferência pelos limites, abordada 

anteriormente, parece ter a mesma importância no efeito de sentar. As pessoas procuram o 

abrigo e o campo de visão mais largo e a sua direcção como estímulo de estar no espaço 

público, para poder ver o que se está a passar e preferivelmente na sua totalidade, e portanto 

quando presenciamos acentos orientados para fachadas de edifícios, ou quando estão 

flutuando no espaço público, podemos observar que a sua ocupação é muito mais rara que 

noutros casos. 

Normalmente observa-se, até, que os locais mais procurados para sentar-se são elementos, 

muitas vezes transitórios, que desempenham mais do que uma função, como escadarias de 

onde se pode observar um monumento ou simplesmente gente a passar, as margens de uma 

fonte, ou de um objecto estatuário, onde o campo de visão que se obtém é parte duma praça. 

Ver, Ouvir e Falar, serão talvez das actividades que quando ocorrem indiciam a qualidade do 

espaço envolvido, porque dependem duma atenção dada às escalas e distâncias do espaço 

público. 

Perante ruas demasiado largas e espaços demasiados grandes, perde-se mais ou menos a 

oportunidade de ver desde um determinado ponto o que está a passar no espaço.  

“Esta perspectiva geral e o controlo sensorial duma cena ampla e diversa são algo muito 

valorizados na maioria das situações”.12 

De tal forma, frequentemente, torna-se apropriado reflectir na dimensão do espaço público, 

de modo a conseguir que a sua dimensão não transcenda a capacidade da nossa Visão, 

rondando esta os 110 metros, segundo a análise de Jan Gehl. 

As possibilidades de Ouvir e Falar são psicologicamente estimulantes para o ser humano. 

Quando determinadas ruas se tornam pedonais, ou quando o espaço público é controlado 

acusticamente ou por elementos vegetais ou pelo distanciamento, surgem novas 

                                                           
11

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.169, 
tradução livre 
12

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.177 
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oportunidades de disfrutar do espaço, de ouvir a música de determinado artista de rua, de ter 

uma conversa comodamente e, portanto, acendem a utilização desse território. 

 

2.2 Visão e Estímulo 

 

“A mudança provocada nalgumas cidades e bairros residenciais animados a sem vida, que 

acompanhou a industrialização, a segregação das diferentes funções urbanas e a confiança no 

automóvel provocaram também que as cidades se tornassem mais aborrecidas e monótonas. 

Isto põe em evidência outra necessidade importante, a saber, a necessidade de estímulo.” 13 

De facto a arquitectura associada a uma questão cenográfica e sociológica tem o dever de 

conferir aos espaços públicos - e aqui refere-se a pluralidade dos mesmos para enfatizar 

também a pluralidade de actividades e funções que podem oferecer – a qualidade necessária 

às suas actividades, muitas vezes esquecida por uma linha arquitectónica preocupada com a 

função, com a eficácia das deslocações, de exposição solar e qualidade das habitações, mas 

que depois recusa a preocupação com o espaço charneira entre o sistema viário e/ou infra-

estruturas e o espaço privado, restando-lhe, a este espaço a conotação de sobrante. 

No entanto, segundo Jane Jacobs, “o espaço público consegue, quando bom, absorver e anular 

a maior parte dos efeitos dos pontos mortos do espaço especial [sobrante], principalmente 

quando estes são fisicamente reduzidos. Variações de intensidade de intercâmbio entre o 

espaço especial e o público são necessárias porque pontos pequenos e calmos e progressões 

de pontos movimentados são uma consequência e aspecto indispensável da diversidade das 

ruas e dos distritos” 14 . Todavia a qualidade do espaço público ficará inteiramente 

comprometida quando o espaço sobrante se torna um obstáculo muito grande. 

Ora, a necessidade de criar estímulos compadece-se com a questão da diminuição de espaços 

sobrantes e está directamente relacionada com o sentido de Visão, quer na observação dos 

objectos, quer principalmente, na observação das pessoas. 

                                                           
13

 Ingrid Gehl citada em GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 
2009, Barcelona; p.29 
14

 JACOBS, Jane, “Morte e vida de grandes cidades”, Martins Fontes, 1ª edição 2000, 4ª tiragem, São 
Paulo 2007; p. 292 
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"O espaço público, afinal, é sempre do sítio onde estamos até onde conseguimos ver"15 

Deste modo, o espaço público está relacionado primeiramente com o sentido de visão, sendo 

este o principal meio de avaliá-lo, por ser mais amplo que a audição, por exemplo (é por isso 

que muitas vezes avistamos um avião mas não nos é possível ouvir o seu ruído). Servindo este 

facto, também como critério para o realizar. 

Para melhor entendermos a importância do sentido da visão na arquitectura, podemos 

analisar a obra The eyes of the skin de Juhani Pallasmaa, ainda que este autor apresente, como 

argumento, o oposto a esta importância da visão. Através do mesmo, podemos perceber que a 

importância da visão é uma questão inerente à nossa cultura ocidental – “Na cultura ocidental, 

a visão tem sido considerada historicamente como o mais nobre dos sentido e o próprio 

pensamento tem-se considerado em términos visuais. Já na Grécia clássica, o pensamento 

baseava-se com segurança na vista e na visibilidade. “Os olhos são testemunhas mais do que 

os ouvidos”, escrevia Heráclito num dos seus fragmentos.”16. Deste modo, a ideia subjacente à 

sua obra é que a Arquitectura se distingue das outras artes pois tem a capacidade de criar 

experiências multissensoriais em oposição ao entendimento sensorial dos edifícios. E, 

portanto, alerta-nos para o facto de conseguir fazer de nós seres humanos e espirituais, pondo 

fim ao que chama de “autismo arquitectónico”, isto é, a sua essência física e sensorial captada 

pela visão. 

Não obstante, a preocupação de Pallasmaa na tomada de consciência dos arquitectos em 

relação aos outros sentidos, num raciocínio lógico e essencial, ajuda-nos a perceber ainda 

melhor a importância da visão na nossa percepção do espaço, sem nunca desprezar os outros 

modos de avaliação do mesmo. 

Assim sendo, após esta nota, o espaço público será um meio de socialização se permitir a 

realização ou a ocorrência de situações sociais habituais, ou ainda situações pontuais que 

mutuamente lhe atribuam qualidade. Para tal, a atenção dada às suas dimensões, forma, 

capacidade de integrar, agrupar, atrair ou abrir e os seus respectivos inversos é primordial, até 

mesmo para a definição do carácter ou subfunção que se deseja conferir, pois implicará na sua 

                                                           
15

 Jean Philippe Vassal : uma prática alternativa [entrevista] / Inês de Almeida Leite, José Luís Tavares, 
co-aut. in Espaços : arquitectura, interiores, design, arte. - Nº 43 (Jul.-Ago. 2005). - p. 32-37 
16

 PALLASMAA, Juhani, “The eyes of the skin, Architecture and the Senses”, versão consultada: “Los ojos 
de la piel”, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006, p. 15 
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percepção e consequente estímulo para o visitar, e na sensação, que provocará através dos 

outros sentidos, que determinará o tempo de permanência e a vontade de voltar. 

“O habitante necessita de emoção na percepção e na relação afectiva com o espaço urbano”17 

Portanto, nesta linha de pensamento da importância do estímulo, há que reconhecer que a 

experiência de ver edifícios e/ou objectos inanimados por si só, em nada estimula a ocupação 

de um espaço público, comparativamente à experiência de ver gente, que interage, que se 

movimenta, que em última instância, atrai a própria participação social. Esta questão reflecte, 

então, que um espaço pode ser visualmente atractivo no seu aspecto formal e ainda assim não 

se observar a presença assídua humana no seu uso externo. 

É por isso que é importante, para além da forma do espaço público, o uso dos seus espaços 

circundantes, ainda que interiores e privados. Este facto pode ser constatado observando 

recintos públicos e pedonais junto aos acessos a transportes públicos, a edifícios com 

variedade comercial ou cultural, entre outros, já que, e citando Jan Gehl, “os indivíduos e os 

acontecimentos podem influenciar e estimular-se mutuamente.”18 E, portanto, as pessoas 

sentem-se atraídas por espaços onde existe a presença de outras pessoas. 

 

 

2.3.1 Caso de Estudo –“ The power of 10, PPS” 

 

Apresentação 

 

PPS (Project for Public Spaces) é uma organização norte-americana de planeamento urbano, 

com fins concepcionais e educacionais, sem fins lucrativos, dedicada a ajudar as pessoas a criar 

e manter espaços públicos, com o intuito de auxiliar a consolidar as comunidades. 

                                                           
17

 GRACIA, Francisco de, (“Construir en lo Construido”, Madrid, Editorial Nerea, 1992), citado de 
COELHO, António Baptista, “Espaços públicos vivos e caracterizados. Qualidades do espaço público e da 
imagem urbana”, Cadernos Edifícios, nº4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, edição 
Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, p. 219 
18

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.83 
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Visa ajudar os seus cidadãos, a transformar os seus espaços públicos em lugares vitais, 

destacando locais activos, estimulando o rejuvenescimento e atendendo às necessidades 

comuns. 

Fundada em 1975 para expandir o trabalho de William (Holly) Whyte19, já completou projectos 

em mais de 2.500 comunidades em 40 países e todos os 50 estados dos EUA, através de 

parcerias com organizações públicas e privadas, órgãos estaduais, distritais e municipais, 

associações de bairro e outros grupos cívicos, visando melhorar as comunidades, promovendo 

espaços públicos bem-sucedidos. 

 

Proposta – The power of 10 

 

Segundo a PPS, um espaço público bem definido e que funciona - ou seja, percorrem-no e 

permanecem nele pessoas - passa por oferecer uma variedade de actividades num só lugar, ou 

seja, fazer de um lugar mais do que a soma das suas partes.  

Apresentam, como exemplo, que uma biblioteca na rua é ainda melhor se contar com a 

narração de contos para crianças e exposições sobre a história local, se há um café perto e 

uma paragem de autocarros. Afirmam, portanto, que podem existir bairros com 10 lugares 

muito bons, onde existiria uma série de destinos para os residentes e turistas. Assim, poderia 

chegar-se ainda mais longe, aplicando esta ideia a uma escala regional, mediante a vinculação 

das populações e das cidades, com grandes espaços públicos e bairros de uso misto em 

benefício das conexões entre elas. 

A esta proposta dão-lhe o nome de “The power of 10” (o poder dos 10), e convictos de que 

poderia constituir um novo paradigma de desenvolvimento regional, sugerem que um bom 

lugar deve oferecer pelo menos 10 boas razões para estar – com todas as actividades que 

podem involucrar esta acção – sendo que, o ideal seria que parte dessas acções fossem 

próprias desse lugar e suficientemente interessantes para estimular o público a regressar. 

Evidentemente que o número criado por PPS (10) não será vinculativo, tal como é evidente 

que não haverá nunca uma solução instantânea passível a ser aplicada em qualquer território, 

na medida em que sabemos que grande parte da resposta e atitude de cada comunidade 

                                                           
19

 Sociólogo e jornalista norte-americano (1917, Pensilvânia - 1999, Nova York) 



O USO DO EDIFÍCIO E O ESPAÇO PÚBLICO COMO CENÁRIO CONTRIBUTIVO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E URBANA 

22 
 

dependerá da sua cultura e factores históricos, no entanto é útil como fio condutor do 

interesse em criar um lugar melhor para todos. 

PPS alerta-nos ainda que “a própria comunidade é o espectro”20, isto é, o ponto de partida 

será sempre integrar a própria comunidade do território a tratar, atendendo às suas 

características e virtudes e os seus pontos críticos, ou seja, definir uma comunidade 

(identificar) e não um plano, procurando apoio nas instituições/associações sociais que possui 

e por último, que o desenho tem que ser compatível com a função, principalmente no que 

concerne ao futuro do espaço e a sua versatilidade. 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Exemplo prático - Plaça dels angels, Barcelona 

 

Localizada no bairro El Raval21, próxima da Plaça Catalunya22 e conferida, em seu espaço, pelo 

MACBA23 e pelo CCCB24, a Plaça dels Angels, em Barcelona ilustra, de certa forma a teoria 

lançada pela PPS, uma vez que apresenta uma utilização contínua do seu espaço, tal que, 

sendo uma praça oferecida à cidade, de carácter público e, tentando observar 10 motivos para 

                                                           
20

 Natalia Barrientos Barría (in http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/07/20/%C2%BFcomo-
crear-grandes-grandes-lugares/); tradução livre 
21

 Bairro de Barcelona, no distrito de Ciutat Vella. 
22

 Uma das maiores e a mais central praça de Barcelona de onde partem vias importantes como Les 
Rambles, Passeig de Gràcia e Rambla de Catalunya. 
23

 Museu d’art contemporani de Barcelona 
24

 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

vi. Greenwich Village compensa a falta de 
circulação individuais espaços públicos com sua 
abundância de nível da rua atracções 

v. A frente deste edifício público em Melbourne, 
a Austrália tem dez motivos para estar lá 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/07/20/%C2%BFcomo-crear-grandes-grandes-lugares/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/07/20/%C2%BFcomo-crear-grandes-grandes-lugares/
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ser uma área de movimentações ou de estadia de pessoas, encontramos a presença, então, do 

MACBA, do CCCB, da papelaria La Central25, bares e cafés, que funcionam até tarde, a FAD26, a 

Universidad de Barcelona, ancoradouros de bicicletas, o facto de a praça muitas vezes servir de 

suporte a actividades de vários âmbitos e, por fim a presença dos skaters, que frequentam a 

praça por ser um espaço amplo com piso de pedra lisa, mas com desníveis e escadas de 

diferentes tamanhos, suficientemente adequadas às suas arrojadas acrobacias. Estes, ao 

serem estimulados por estas características a usarem este espaço, são também meio de 

atracção de outras pessoas.  

 

vii. Plaça dels Angels, fachada do MACBA 

viii. Plaça dels Angels, CCCB, La central e serviço de biccing 

 

Decerto que parte do segredo do êxito que emana desta área renovada está na proposta do 

conjunto urbano que combina o novo com o velho, uma chamada ao potencial da cultura 

urbana, geradora de novas dinâmicas sociais e culturais. Todavia, parte do êxito que se 

observa, para além de todas as distintas actividades que oferece, refere-se ao efeito de 

atracção que o cenário exerce sobre os skaters e, por sua vez, o destes sobre os transeuntes 

que por ali param para os observar e muitas vezes abrandam o seu fluxo com essa mesma 

intenção de parar. 

 

 

                                                           
25

 Livraria mais popular e originária de Barcelona  
26

 Foment de les Arts i del Disseny – associação não lucrativa e independente que visa promover o 
design e a arquitectura na vida cultural e económica do país. 
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Sintetizando, Este primeiro capítulo teve como intenção abordar a temática do espaço público 

segundo uma perspectiva empírica do uso da palavra cenário quando o tema é retractado. 

De facto, a problemática é bastante intuitiva, no entanto considerou-se importante interrogar 

o uso deste vocábulo, de forma a concluir a importância atribuída no seu sentido operacional e 

não, meramente, literal. 

Assim, iniciou-se a problemática do desenho do espaço de livre uso de todos – definido pelo 

edificado e seu remanescente – concluindo-se que o sentido da visão é o primeiro meio de 

avaliação do mesmo. Portanto, desta premissa advém a necessidade de criação de estímulos, 

sendo que estes são inerentes, não só ao aspecto formal dos espaços, mas também das 

actividades que neles se podem exercer. 

Em suma, a ideia subjacente e principal neste capítulo é a importância de criar espaços 

públicos devidamente qualificados para incluir vários usos e funções, pois quanto mais 

alargado for o leque de programas incluídos, maior será o número de actividades distintas e 

mais participantes atrairá, pois, como nos explica Jan Gehl, “as pessoas sentem-se atraídas 

pelas pessoas”27, isto é, “se há muita gente, ou se está a passar-se algo, a tendência é que se 

incorporem mais pessoas e acontecimentos, e as actividades crescem tanto em extensão como 

em duração.”28 

 

 

 

 

  

                                                           
27

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.31 
28

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.83 
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II. Integração social  

Propaganda urbana e social - Identidade 

 

1. O espaço e edifícios públicos como identidade de uma comunidade 

“Esse espaço vital e humanizante onde a sociedade se reúne para partilhar as suas opiniões, 

avaliar propostas e eleger a melhor decisão.” 29 

 

Desde a Antiguidade até à contemporaneidade o conceito de espaço público evoluiu, senão 

vejamos que para Aristóteles teria a definição de espaço público e político, ao contrário de 

Joseph, em 198830, que o define como “espaços onde se desenvolve uma faceta do social que 

permite que nos observemos a nós próprios como sociedade e cultura.”30 

Ora, actualmente, a definição de espaço público requer distintas preocupações e nela 

convergem várias disciplinas, pois definimo-lo desde os passeios, onde a socialização é 

aparentemente simples, até aos cenários que, Marc Augé31 denomina de “lugares”, e nos 

evoca para o “lugar de identidade”, já que determinado grupo de cidadãos se pode definir e 

reconhecer em função dele, o “lugar de relação”, na medida em que determinado grupo social, 

não mutável, se pode entender na relação que os une, e por último o “lugar de história” onde, 

através de memórias físicas ou de lugares, os seus ocupantes sentem determinada 

descendência. 

Leroi Gourhan diz-nos que “a organização do espaço habitado não é só uma comodidade 

técnica, senão também como a linguagem, a expressão simbólica de um comportamento 

globalmente humano”32. 

De facto, a questão etnológica e a arquitectura, por sua vez, têm demonstrado que existe uma 

relação entre a organização social dos grupos humanos e a maneira como estes concebem e 

constroem o seu “habitat”, e portanto, se esta circunstância não é perceptível então 

                                                           
29

 Grupo de Investigación en Arquitectura y Paisaje; Universidade Nacional da Colômbia disponível em 
http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 
30

 Idem ibidem 
31

 Idem ibidem 
32

 Leroi Gourhan, André. 1965. Le geste et la parole, t. 2: La mémorie et les rythmes. Albin Michel, París 



O USO DO EDIFÍCIO E O ESPAÇO PÚBLICO COMO CENÁRIO CONTRIBUTIVO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E URBANA 

26 
 

estaremos perante um lugar não estruturado, carecendo de tempo e qualidade para poder 

criar a sua identidade. 

O cenário urbano é assim o resultado ancestral da prática de determinados usos exercidos 

sobre um território e que corresponderão a uma organização. 

Segundo Herman Hertzberger, “o segredo é dar aos espaços públicos uma forma tal que a 

comunidade se sinta pessoalmente responsável por eles, fazendo com que cada membro da 

comunidade contribua à sua maneira para um ambiente com o qual possa se relacionar e se 

identificar” 33  e poderemos, assim, concluir também que é importante identificar para 

preservar.  

 

2. A função e forma do edifício como definição do cenário público 

 

“ A fachada de um edifício é um elemento de transição entre dois mundos; ela exprime a 

passagem de um lugar público a outro mais privado e, talvez, de um espaço profano a um 

espaço sagrado. A fachada pode separar e reunir. Algumas são permeáveis, outras revelam 

muito pouco do que abrigam (...). A definição dos limites, fronteiras e barreiras é uma 

característica importante do espaço arquitectónico”34 

De facto, a fachada de um edifício - relembrando a importância da Visão já analisada – 

sustenta um dos maiores riscos para a ocupação do espaço público, exactamente por 

evidenciar a função do espaço interior que delimita e configurar o espaço exterior. 

A forma e função dos edifícios podem, deste modo, implicar na definição do espaço público 

configurado pelas mesmas. 

Ora, não esquecendo o carácter histórico de determinados edifícios que lhes conferem 

atracção turística, as limitações ou eficiência de um espaço público são determinadas, 

maioritariamente, pela função e forma que caracterizam os edifícios que o contornam. 

                                                           
33

 HERTZBERGER, Herman, “Lições de Arquitectura”, Martins Fontes, São Paulo, 2006, p. 45 
34

 LAWRENCE, Roderik, “L’espace domestique – typologie et Vécu, Cahiers Internationaux de 
Sociologie”, Vol. LXXII, 1982  
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“A caracterização local depende das vistas, dos ambientes e das actividades que são possíveis 

nesse local.”35 

De facto, não podemos esperar que um edifício de carácter meramente habitacional apresente 

ocupação contínua no seu espaço exterior envolvente, pois a sua função cingir-se-á ao 

deslocamento dos seus moradores, excepto se esse determinado espaço apresentar uma 

configuração formal suficientemente atraente, e com condições tais, de forma a ser 

susceptível de ser utilizado para fins de recreio. Ainda desta forma, não será suficiente para 

conferir-lhe uma ocupação assídua. Já de outro modo, conciliando o âmbito formal – 

existência de espaços verdes, sombra, declives amenos ou inexistentes, fachadas 

esteticamente harmoniosas - com o âmbito funcional ou programático – existência de 

comércio, ringue de futebol, restauração, serviços – a ocupação exterior será totalmente 

distinta. 

 

3. Exemplos de vitalização de bairros através da criação de um elemento identitário 

3.1 Red Location, África do Sul 

 

Red Location é uma das mais antigas vilas da África do Sul, situada em Port Elizabeth, Nelson 

Mandela Bay. A sua oficialização remonta ao ano de 1902, quando foi designada para a 

ocupação de trabalhadores negros. 

A partir de 1948 Red Location torna-se num dos centros do movimento anti-apartheid36, sendo 

fonte de acções de protesto. 

Ironicamente os activistas de Red Location ocuparam os mesmos espaços que os seus 

inimigos, Boers37, ocuparam para encarceramento durante a primeira guerra da África do Sul38. 

Após a abolição do Apartheid, em 1994, a cidade de Port Elizabeth, que incorpora Red 

Location, decidiu localizar um museu em memória do Apartheid, no município, o local de 

resistência, podendo ser parte integrante da experiência do museu, que funcionaria como um 

elemento central num projecto de revitalização urbana, com o objectivo de reintegrar Red 

Location na cidade, e de retirar-lhe o estigma de zona inóspita e conflituosa. 

                                                           
35

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano”, Editorial Reverté, edição 2009, Barcelona; p.151, 
tradução livre 
36

 Movimento de boicote ao Apartheid - sistema de segregação racial imposta pelo Partido Nacional 
governos da África do Sul entre 1948 e 1994 (fonte: wikipedia) 
37

 Descendentes dos colonizadores holandeses 
38
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Em 1998, o atelier Arquitectos Noero Wolff ganhou o concurso nacional para um plano mestre 

para Red Location, incluindo o novo museu. 

Desde o início o principal problema no seu planeamento foi a aceitação da instituição por 

parte da comunidade, que vinha a ser, de forma geral, muito céptica no que dizia respeito a 

tentativas de fora para introduzir mudanças estruturais. 

Durante a construção do museu, criou-se um comité de base comunitária para garantir 

semanalmente as necessidades dos cidadãos de Red Location, sendo muitos destes parte da 

equipa da construção do museu, proporcionando formação e emprego e integração da 

comunidade no projecto. 

O edifício do museu tem uma aparência funcional utilitária, que se encaixa harmoniosamente 

com o ambiente industrial, e é construído a partir de materiais comuns, principalmente de 

betão e aço.  

O plano geral de Noero Wolff para Red Location inclui habitação, uma biblioteca, um arquivo 

da cidade, e outros espaços comunitários, visando reverter a segregação que há tanto tempo 

caracteriza o sítio.  

O objectivo é relacionar com maior eficácia Red Location ao município, anteriormente cortada 

de serviços públicos, podendo converter-se num centro de empreendimento urbano, infra-

estrutura e cultura. 

 

ix. Vista do bairro, Red Location, África do Sul 

 

xi. Vista do projecto do atelier Noero Wolff 

x. Caracterização do projecto 
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3.2. VILLA 31 

 

Por ello, he sentido la necesidad de plasmar el verdadero intercambio entre la ciudad “formal” 

y el barrio “Villa 31” (para muchos ciudad “informal”) y que, a partir del proyecto que estoy 

presentando, la ciudad en su conjunto pueda tener una lectura de pertenencia con la Villa y no 

de exclusión. La obra, vista desde muchos puntos de la ciudad instará a todos a leer el “31” 

como algo propio, como una suerte de grito que se pueda ver, un monumento para sus 

habitantes (como todo barrio de la ciudad tiene).39 

Cynthia Cohen 

 

xii. Panorâmica do bairro "villa 31", Buenos Aires 

 

A villa40 31 Carlos Mujica41 é uma das maiores áreas de génese ilegal da cidade de Buenos 

Aires, sendo que, ainda que inserida no centro da cidade, resulta como um dos bairros mais 

segregados da mesma. 

                                                           
39

 In http://www.cynthiacohen.com.ar/villa31.html 
40

 Correspondente a Bairro de Lata 
41

 Sacerdote argentino membro do Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo 
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A população deste bairro reivindica há varias décadas o direito a sentir-se parte integrante da 

cidade de Buenos Aires, visando uma identidade que ponha fim às ameaças de demolição de 

que sofre. 

Sobre este contexto, a artista conterrânea Cynthia Cohen criou a ideia de colocar 

suficientemente visível o número “31”, como forma de marca não só para o bairro como para 

a própria cidade. 

Deste modo, a artista visa converter este símbolo em algo reconhecido por toda a cidade de 

forma que a cidade “formal” aceite o bairro e o tome como sua parte integrada. 

A ideia tornar-se-á concretizável na sua totalidade, segundo a artista, através de conversas 

presenciais com os habitantes do bairro, e com o contacto directo, integrando-os no próprio 

projecto, pedindo a sua colaboração ao nível de opiniões e sugestões. 

A obra toma corpo num “31” em aço inoxidável, polido, de cor vermelha, cujo tamanho supere 

as cérceas do bairro e se transforme num símbolo da cidade. 

Em conclusão, segundo a autora, a melhor maneira de dar à “villa” identidade e pertença à 

cidade é criar um símbolo, tal como os outros bairros têm os seus.  

 

 

Em suma, “Não basta ordenar o espaço para se criar um ambiente interesante e motivador, é 

preciso que em cada sítio o que se faz se caracterize por uma clara adequação às condições e 

às características básicas específicas, formais, funcionais e ambientais, desse lugar. E, mais do 

que isso, é preciso que esse lugar seja único, tenha um carácter próprio e seja bem 

identificável por quem lá habita. 

A caracterização local depende das vistas, dos ambientes e das actividades que são possíveis 

nesse local. Deste modo, cada sítio terá usos e arranjos localmente bem adequados e será 

considerado pelos seus habitantes e visitantes um sítio com identidade, um sítio que cria 

memórias e ligações afectivas.”42 

                                                           
42

 COELHO, António Baptista, “Espaços públicos vivos e caracterizados. Qualidades do espaço público e 
da imagem urbana”, Cadernos Edifícios, nº4, revista Humanização e Vitalização do Espaço Público, 
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Concluindo, temos que um determinado território será mais estimulante ao uso dos seus 

habitantes e dos seus visitantes se nele se identificar algo próprio, tanto a nível do espaço 

público, como dos seus edifícios públicos.  

De facto, um bairro que contenha espaço qualificado para o desempenho de diversas 

actividades, particulares desse lugar e outras necessárias, estimulará o uso de populações 

vizinhas e oferecerá à sua comunidade um motivo digno de satisfação em pertencer àquele 

território.  

Assim sendo, não só dará contributo à divulgação positiva do bairro, como ajudará ao 

sentimento de posse por parte dos seus habitantes, que resulta numa maior preservação dos 

espaços comuns. 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                          
edição Outubro de 2005, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, coord. António Baptista Coelho, p. 
218 e p. 219 



O USO DO EDIFÍCIO E O ESPAÇO PÚBLICO COMO CENÁRIO CONTRIBUTIVO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E URBANA 

32 
 

III. O espaço do circo contemporâneo como vínculo de realidades sociais distintas  

“O circo é um instrumento de alto nível artístico que permite desenvolver as capacidades 

humanas para além das artes pelas artes: como um instrumento de transformação social. 

Valoriza as capacidades pessoais através do desafio que impõe distintas técnicas circenses 

junto à exigência de disciplina y rigor para conduzi-los neste desafio permanente que impõe a 

prática de circo. Nos mais vulneráveis tenta mudar o risco da rua pelo risco controlado de uma 

arena de circo e a rapidez dos resultados motiva-os diariamente. 

O circo como conceito é um espaço livre, mágico, lúdico, onde o desafio e a perseverança 

culminam com conquistas e resultados que a criança e o seu envolvente são capazes de 

vivenciar.”43 

 

1. Breve contextualização do circo contemporâneo 

Segundo Jordi Jané e Joan Maria Minguet44 o circo tem sido considerado como o “compêndio 

de todas as artes cénicas”, sendo um espectáculo que se tem caracterizado pelo seu “grande 

eclectismo e uma grande capacidade de assimilação, e estas virtudes têm-lhe permitido as 

diversas manifestações que têm vindo a surgir no terreno cultural”45. 

“O circo moderno foi instituído em Londres em 1768 por um militar, Philip Astley, e as suas 

apresentações foram essencialmente equestres e acrobáticas. Mais tarde incluíram-se peças 

cómicas, exercícios de ginástica e elementos de outros âmbitos da cultura do ócio. A meados 

do século XIX o circo já se tinha popularizado enormemente pelo continente europeu e norte-

americano. Nesse momento o circo surgia então como uma mescla de atracções, que embora 

as suas diferentes precedências, tinham começado a formar a essência desse espectáculo, 

palhaços, malabaristas, músicos, cavaleiros, domadores, actores, trapezistas, acrobatas 

coexistiam num espectáculo que também já começava a inovar-se no âmbito tecnológico e 

                                                           
43

 In http://www.elcircodelmundo.com 
44

 Autores do livro Circ contemporani català : l'art del risc 
45

 JANÉ, Jordi, MINGUET, Joan Maria, “Circ contemporani català : l'art del risc”, Triangle Postals, 
Barcelona, 2006, p. 15 
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maquinário, desde os monociclos, motos, globos aerostáticos, canhões e sistemas automáticos 

de lançamento de dardos.”46 

O circo tinha e tem então como seu principal objectivo fascinar o espectador. 

Ao contrário do teatro e, mais tarde, da televisão ou cinema, o circo nunca impõe ao 

espectador uma cadeia narrativa, pelo contrário, apresenta um espectáculo cinético que só o 

pretende deslumbrar mediante uma sucessão de números onde se destaca o risco, as 

habilidades físicas, o virtuosismo artístico e o riso poético. 

Depois da segunda guerra mundial o circo sofreu um declínio sucessivo ao desenvolvimento 

industrial do cinema e da televisão, até que nos anos setenta surge o que podemos chamar de 

circo contemporâneo (ou nouveau cirque), que surge como consequência de experiências 

circenses estimuladas pela revolta francesa de 1968 e pelos movimentos de renovação cénica 

que se vão produzindo pela europa e Estados Unidos. 

O circo contemporâneo nasce assim como alternativa ao saturado circo tradicional. Abandona 

o antigo risco e dedica-se agora a um risco estético de procurar e consolidar uma linguagem 

cénica. 

 

1. Casos de estudo avaliados  

2.1 Chapitô 

2.1.1 Caracterização 

 

“É da sua história (delicada, complexa, irreverente) incluir para formar, formar para 

profissionalizar, profissionalizar para activar a sociedade civil com as artes. 

(…) 

O circo é a referência. Nele participam todas as artes e disciplinas criativas. É, por isso, talvez, a 

arte que mais goza aceitação social, em registos diferentes, por todas as classes. No circo a 

música festiva, o texto humorístico, o gesto, linguagem do corpo, confunde-se com a 

expressão teatral, dirigem-se ao imaginário e ao maravilhoso. É uma manifestação cultural 

                                                           
46

 Idem, ibidem 
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plena onde se combinam os jogos do corpo e do espírito. Adapta-se a qualquer espaço, 

arquitectónico e urbano. É físico e conceptual”.47 

 

2.1.3. Projecto  

 

“O Chapitô é uma associação de direito privado e sem fins lucrativos, que tem como Missão a 

integração social através das artes. É um espaço de acolhimento, de acompanhamento e ponto 

de partida para a integração, em que a área Social se cruza com as áreas Cultural e 

Formativa.”48 

 

A estratégia cultural do Chapitô procura fundamento na multidisciplinaridade e 

interculturalidade, baseada numa articulação entre os vários projectos. 

Enquanto as outras áreas do edifício têm acentuado a sua institucionalização, a restante área 

pública contem uma área intensa de criação e circulação de públicos, esta área continua a ser 

uma área de projecto, um novo tipo de equipamento de utilidade pública dentro das 

sociabilidades, das solidariedades e da animação urbana. 

Para além da companhia de teatro, o Chapitô acolhe e promove um conjunto de acções que se 

destinam à criação e divulgação de novos talentos das artes do espectáculo, valorizando a 

expressão circense e apostando no teatro físico. 

                                                           
47

 in www.chapito.pt 
48

 in www.chapito.pt: O Chapitô (embrião da Escola de Artes e Ofícios do Espectáculo) surge como continuação do projecto 

da Escola de Circo Mariano Franco que outrora resultou de um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que lhe cedia 
as instalações, no centro de dia de idosos, na rua São Boaventura ao Bairro alto, onde os animadores realizavam trabalhos, 
também, com crianças.  
Em 1986, é constituída a Colectividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina de reconhecido interesse cultural e social: uma 
organização não-governamental para o desenvolvimento. 
Evolutivamente com o acumular de experiências e passando pela intervenção junto dos menores de uma instituição de Lisboa, 
actual Centro de Reinserção da Bela Vista, onde foi pioneira neste campo da intervenção socioeducativa, surge então o Chapitô. 
Entre 1980 e 1986 recupera-se o antigo edifício, outrora prisão feminina, património do Estado, em ruínas, para transformá-lo em 
casa de cultura circense. Entre apoios privados e mecenas, (por exemplo a construtora Soares da Costa e o arquitecto Tomás 
Taveira) deu-se início à obra. 
Em 1986, ao abrigo do protocolo com a Justiça, o Chapitô instala-se definitivamente na Costa do Castelo e passa, assim, a ser 
nomeado e publicamente reconhecido. Depois das intensas obras de recuperação da casa, o espaço Chapitô/Costa do Castelo abre 
as suas portas em 1987-88, e arranca com a realização de um Curso inovador do FSE (Projecto Circo/Jovem - Curso de Expressão 
Circense), que ao longo de 3 anos formou um primeiro conjunto de profissionais, que vieram a constituir a primeira geração de 
artistas de cariz circense implantados no mercado de trabalho. 
A partir de 1991, o Chapitô cria a Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE) com 2 Cursos de nível equivalente 
ao 12º ano. A escola, fundada há 15 anos é um dos sustentáculos do Projecto. 
Ao longo dos tempos a "casa-Instituição”, foi-se convertendo em "parceiro social" e integrando múltiplas "redes". Tem relações 
protocolares com uma variedade de entidades, oficiais e privadas, aos níveis local e nacional, bem como ao nível europeu e 
internacional. Estão formalmente adquiridos os vários estatutos oficiais, designadamente de «utilidade pública», de «manifesto 
interesse cultural», «IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social» e «ONG» (integrante da Plataforma Portuguesa). 

http://www.chapito.pt/
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O projecto assenta num novo conceito cultural, que visa estimular a criação e experimentação 

artística, introduzindo uma nova dinâmica, com actividades de novo circo, teatro, música, 

vídeo e dança. 

Durante toda a época estival usa espaços não convencionais como palco para performances, 

cabaret e animações circenses, dando particular atenção ao acolhimento e criação de novos 

públicos e novas ofertas culturais. 

 

 

Integrar e Incluir é o lema da intervenção Social do Chapitô. Com base numa missão de cariz 

social, o Chapitô tem como objectivo principal a integração de jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade social através das artes, actuando numa lógica de articulação entre as três 

áreas do projecto, a Social, Cultural e de Formação. 

 

Como IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social e ONG (Organização não 

governamental para o desenvolvimento) - o Chapitô tenta combater a exclusão social através 

de áreas como a Animação em Acção, a Residência Aberta Casa do Castelo (que aloja jovens 

infractores fora da idade penal), ATL Jovem, e ainda o CAAPI (Centro de acolhimento Infantil 

João dos Santos) 

 

xiii. Vista a partir do edifício do Chapitô                 xiv. Jardim de Infância do Chapitô 

 

A escola Chapitô merece destaque como exemplo útil para a abordagem ao tema do edifício 

institucional público/privado, como modelo de integração social e identitário de um bairro, 

pois veio, de facto, abrir a possibilidade de formar intelectual e civicamente jovens 

provenientes de realidades sociais distintas e concretiza-o duma forma vinculativa, onde a 

experiência de um influi na postura do outro, reciprocamente. 
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Através duma gestão exemplar, e de uma capacidade de adaptar os seus distintos espaços, 

apostando na versatilidade do seu edifício, a escola Chapitô, sendo uma associação de direito 

privado e sem fins lucrativos, subsiste conciliando o âmbito de escola, instituição formativa, 

com o âmbito do lazer e restauração e ainda comércio, onde, numa lógica inteligente de 

sustentabilidade económica, o último possibilita o primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

xv. Bartô, bar do Chapitô, uso após horário das aulas 
xvi. Biblioteca (mesmo espaço do Bartô), uso durante o tempo diurno de aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xix. Oficina do Chapitô xviii. Loja e entrada da 
escola Chapitô 

xvii. Apresentação de performance, trabalho final 2011, alunos do 3º ano 
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2.2 LA TOHU 

 

2.2.1 Caracterização 

La Tohu é uma organização sem fins lucrativos que nasceu em Novembro de 1999, por 

iniciativa de En Piste (a associação nacional de artes circenses), da Escola Nacional de Circo de 

Montreal e do Cirque du Soleil. 

Tendo, desde Junho de 2004, a sua localização bem definida com edifício próprio, La Tohu é 

agora um dos maiores lugares do mundo de encontro das artes circenses - de formação, 

criação, produção e performance. É notável não só pelas suas instalações, mas também pela 

influência extraordinária dos seus cidadãos na criação de um cenário internacional. 

Localiza-se no complexo ambiental de St-Michel em Montreal, Canadá, por convicção e 

compromisso, dos três sócios fundadores, em desenvolver o bairro carenciado de Saint Michel, 

e requalificar este espaço pertencente a um antigo aterro sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Projecto e objectivos 

2.2.2.1 Cultural 

 

Para garantir a posição de Montreal como capital mundial das artes circenses.49 

 

O primeiro objectivo de âmbito cultural é promover a criatividade, conhecimento, talento e 

empreendorismo do circo na região. Pois, na década de 80, Montreal já possuía a Escola 

                                                           
49

 in http://tohu.ca/fr/TOHU/ 

xx. La Tohu 
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Nacional de Circo, que se tornou numa das mais prestigiadas do mundo, vindo a somar mais 

tarde, à sua paisagem, o Cirque du Soleil, companhia que adquiriu liderança internacional 

nesta área. Portanto, até ao final da década de 90 Montreal tinha potencial humano e material 

para institucionalizar o circo numa “cidade do circo”, como La Tohu. 

 

La Tohu tem o seu próprio edifício, público, com a primeira sala de espectáculos circular no 

Canadá, construído especificamente para as artes circenses, uma sala de exposições, uma sala 

de recepção e uma área administrativa e uma oficina de artistas, que oferece uma variedade 

de actividades culturais e ambientais gratuitas, desempenhando o papel de boas-vindas ao 

Complexo Ambiental de Saint Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Ambiental 

 

La Tohu escolheu, como localização para fixar-se, a fronteira do Complexo Ambiental de Saint 

Michel, um território de 192 hectares que funcionou como pedreira de calcário até inícios do 

século XX e que ao ser vendido, a partir de 1968, foi gradualmente servindo de aterro sanitário 

(recebendo 1 milhão de toneladas por ano), mantendo-se assim até ao final da década de 80. 

 

Em 1988 o município de Montreal adquiriu este território e focalizou a sua intervenção na 

recuperação do mesmo, transformando-o em Complexo Ambiental, através de um plano de 

desenvolvimento por forma a convertê-lo em parque urbano com utilidade pública ao nível do 

desporto, cultura, comércio e sectores industriais. 

xxiii. Arena e sala de espectáculos de La Tohu xxii. Arena e sala de espectáculos de La Tohu 

xxi. Complexo Ambiental de Saint Michel xxii. Arena e sala de espectáculos 
de La Tohu 

xxiiii. Entrada do edifício 
de La Tohu 
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Deste modo, La Tohu ocupa uma esquina deste terreno, servindo então como centro de boas-

vindas ao complexo e ponto de encontro para todas as actividades que ocorrem no local. 

Para além destes factores, La Tohu assumiu também o compromisso de valorização ambiental 

com o seu próprio edifício (certificado LEED), e com a sua gestão interna e consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Comunitário 

 

La Tohu decidiu que funcionaria segundo princípios da economia social. Como uma 

organização que fornece espaço para a inovação, que também responde às necessidades da 

comunidade com a qual mantém laços particularmente fortes. Os seus objectivos incluem 

questões úteis à sociedade, como a responsabilidade individual e colectiva, a renovação da 

comunidade, a criação de emprego, e integra as suas estratégias de desenvolvimento e 

operações diárias dentro da perspectiva mais ampla de desenvolvimento sustentável.50 

La Tohu tem como missão contribuir para o desenvolvimento cultural, social e económico do 

bairro de Saint Michel e, portanto, a sensibilidade real para as necessidades do bairro tem sido 

uma qualidade determinante para a participação de todos os que a formam. 

Para tal, La Tohu, além de oferecer vários espectáculos de perfil circense, e sendo o edifício 

rodeado por uma praça pública, oferece também actividades gratuitas para os moradores do 

bairro, ou mesmo eventos especiais para encorajar os residentes a adoptar o espaço como 

seu. 

                                                           
50

 http://tohu.ca/fr/TOHU/ 

xxiv. Plano urbano e Vista do Complexo Ambiental de Saint Michel 
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Numa lógica de sustentabilidade económica o serviço em La Tohu é totalmente assegurado 

por pessoas do bairro de Saint Michel. 

 

xxv. Eventos promovidos pela Tohu 

 

 

 

 “Pode parecer que o circo se situa à margem da cultura, mas em realidade ocupa o centro.”51 

 “A paisagem circense actual é rica e variada. (…) Nela convivem muitas concepções distintas 

inspiradas nos mais variados referentes extraídos da história da arte, da história do circo ou da 

própria vida.”52 

Neste capítulo, analisando a história do circo contemporâneo, podemos concluir que este tem 

a capacidade de integrar artes de diversos universos, estimulando cada vez mais o risco 

estético, em prol do risco físico, e permitindo a inclusão de participantes tão distintos como as 

áreas que abrange. 

Essa abertura, implícita nos seus resultados, dá oportunidade à instrução dos seus 

participantes, não só tecnicista, mas também intelectual, pois indo para além das premissas do 

                                                           
51

 BOUISSAC, Paul, citado de JANÉ, Jordi, MINGUET, Joan Maria, “Circ contemporani català : l'art del 
risc”, Triangle Postals, Barcelona, 2006, p. 82 
52

 JANÉ, Jordi, MINGUET, Joan Maria, “Circ contemporani català : l'art del risc”, Triangle Postals, 
Barcelona, 2006, p. 198 
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circo tradicional, pretende evoluir conceptualmente, já que, citanto Jané e Minguet, a sua 

linguagem “elabora-se com um duplo tráfico: com a tradição e as artes vizinhas.”53 

  

                                                           
53

 JANÉ, Jordi, MINGUET, Joan Maria, “Circ contemporani català : l'art del risc”, Triangle Postals, 
Barcelona, 2006, p. 113 
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IV. Bairro Padre Cruz – bairro social da periferia de Lisboa, Portugal 

 

1. Contextualização 

Situado no Alto da Penteeira, a Noroeste da cidade, a quando da sua construção o Bairro Padre 

Cruz tinha como limites a estrada da Circunvalação (então limite do concelho de Lisboa), o 

quartel militar da Pontinha e encontrava-se rodeado de quintas, azinhagas e terrenos de 

cultivo.  

Tem como ano de construção 1959 (1º núcleo de casas, 200 casas), seguidos de 970 fogos, 

posteriormente, nos anos 70, cujo plano foi dirigido pelos arquitectos Maria Rosa Leitão, Sousa 

Afonso, e como engenheiro Carlos pereira. 

O número actual de fogos ronda os 2300 e de habitantes os 12000. 

 

2. Caracterização 

O Bairro Padre Cruz foi construído inicialmente para atender à necessidade de realojar famílias 

de fracos recursos financeiros, cujas habitações foram atingidas por obras de remodelação de 

carácter urbanístico, tais como a construção da cidade universitária. 

 

Aquando da sua execução, o anterior PDM54 não soube prever alguns conflitos, que algumas 

decisões causariam, como o facto de destinar terrenos adjacentes ao Bairro Padre Cruz a zonas 

puramente residenciais, bem como industriais, como também a questão da ausência do 

transporte público mais usado, o autocarro, que se mantem até mesmo noutro plano mais 

actual. 

Estas decisões são notórias nos dias de hoje, pois contribuíram e contribuem fortemente para 

o isolamento do bairro, por falta de acessos devidamente previstos, como de oportunidades 

de inter-relação de várias funções do edificado, ou seja, ao paço de ser apenas residencial, ter 

também, entre outras, funções de recreio, trabalho, comércio e serviços. 
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 Plano Director Municipal 

xxvi. PDM em vigor 2010 
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3. Análise 

 

Numa análise SWOT55 feita ao Bairro Padre Cruz destacam-se como forças o facto de ser uma 

zona calma, de espírito de bairro permitido pela presença de ruas pedonais, como também o 

espaço habitacional flexível, que permite ampliação e utilização diversa que agrada a 

população, nomeadamente mais idosa, para a criação de animais de estimação ou a prática de 

pequenas produções agrícolas de recreio [imagem xxvi]. Observam-se, por oposição, fraquezas 

(weakness), como habitação de base muito reduzida, segurança igualmente reduzida, malha 

urbana desintegrada da cidade, reduzido leque de transportes e acessibilidades públicas, 

inexistência de estacionamento formal nas proximidades, inexistência de inter-relação de 

várias actividades urbanas, pois é maioritariamente bairro residencial [imagem xxvii], limitada 

flexibilidade do terreno quanto à sua morfologia [imagem xviii], que impede o crescimento do 

bairro no limite superior, encerrado pelo concelho de Odivelas, fraca acessibilidade às 

habitações, população de faixa etária elevada, quando de origem portuguesa, de etnia africana 

e cigana, que incrementa os conflitos raciais e insegurança, elevado número de casas 

devolutas [imagem xix], sectorização do bairro em dois, devido às características tão díspares 

que apresenta a zona de alvenaria (da década de 50) e a zona da EPUL56 (da década de 70), 

dois sectores que relembram Nuno Portas quando diz, no seu livro A arquitectura para hoje, a 

respeitos das mudanças na arquitectura passada e futura, que “misturámos nesta formulação, 

intencionalmente, dois planos de incidência arquitectónica, que vulgarmente se separam: a 

aceleração da mobilidade funcional (problema de futuro) e o desenraizamento em relação às 

culturas tradicionais (problema do passado) ”57. 

 

No entanto no Bairro Padre Cruz encontramos ainda aspectos considerados oportunos 

(opportunities), como a existência de terrenos livres para construção e dinamização das 

actividades que podem gerar maior qualidade ao bairro, nomeadamente, aumento das 

acessibilidades, do edificado para comércio e serviços, isto é, uma prospectiva de construção 

próxima do bairro, que pode vir a dinamizar a sua ocupação, a identificá-lo e a cerzi-lo à cidade 

de Lisboa. 

                                                           
55

 Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), Threats (Ameaças); 
análise executada em grupo, conclusão - Janeiro de 2011 
56

 Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 
57

 PORTAS, Nuno, “A arquitectura para hoje, evolução da arquitectura moderna em Portugal”, Livros 
Horizonte, Lisboa, 2008, p. 78 
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Como ameaças, finalizando, encontra-se a questão da sua localização numa faixa de grande 

vulnerabilidade sísmica [imagem xxx], a fuga de tráfego intenso através duma via de acesso no 

interior do bairro, os conflitos raciais e rivalidade entre bairros sociais (Bairro Padre Cruz e 

Bairro Serra da Luz58), o abandono da população mais idosa do bairro e dos seus descendentes, 

uma vez que a considerada classe baixa que ocupou o bairro há algumas décadas atrás, tem 

vindo progressivamente a ascender e portanto a abandonar o mesmo, convergindo para a 

ocupação apenas de pessoas de etnia cigana e africana, que exprimem muitas divergências 

entre si, nomeadamente conflitos documentados pelos meios de comunicação que terminam 

por aumentar o estigma negativo de que sofre o bairro.  

 

 

 

xxvii. Uma das tipologias do Bairro Padre Cruz, zona de alvenaria 
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 Bairro de génese ilegal pertencente ao concelho de Odivelas 
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xxviii. Tipologias de edificado, espaço verde e estacionamento 

xxix. Caracterização altimétrica  

 

xxx. Fogos devolutos 
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xxxi. Vulnerabilidade sísmica  

 

 

A título conclusivo, pode referir-se que de uma forma geral, o Bairro Padre Cruz carece de 

infra-estruturas urbanas que possibilitem a sua extensão, aumentando a actividade económica 

e que o introduzam na malha urbana da cidade, tornando-o mais auto-sustentável. Pertinente 

seria também a inclusão de estratégias de autopromoção das actividades no bairro e 

condições para a promoção de actividades económicas para os próprios habitantes, visando o 

auto-sustento interno do bairro (a falta de integração existe porque a população passou a 

trabalhar fora do bairro e este tornou-se bairro de carácter dormitório). A alteração das casas 

devolutas, dando outro semblante ao bairro torna-se importante, assim como as vias pedonais 

permitem maior relação entre habitantes e o refúgio da via viária (ruído, poluição). É 

igualmente notório que o bairro necessita de núcleos comuns aos dois sectores do bairro-anos 

50 e EPUL, isto é, algo com que as populações se identifiquem e que acrescente valor ao 

próprio bairro, sendo este parte integrante da cidade, e que, através do estudo da população, 

parece ser mais eficaz se se considerarem como grupo alvo as camadas mais jovens. 
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V. PROPOSTA 

1. Plano Urbano 

1.1 Introdução  

 

xxxii. vista aérea do Bairro Padre Cruz 

 

Após a análise ao Bairro Padre Cruz executada em grupo, quer a nível duma abordagem 

empírica, quer das leituras e interpretações do PDM condutor deste território, destaca-se 

como principal característica, a ter em conta na elaboração de um projecto urbano, a 

desagregação de que o bairro sofre relativamente à cidade de Lisboa, por se encontrar num 

espaço periférico da mesma, acrescida pelo facto de estar detido entre barreiras físicas de 

grande impacto, construídas ou topográficas, como é o caso do terminal do Metro, que ocupa 

grande parte da frente do bairro para com a cidade de Lisboa, o cemitério de Carnide, os 

terrenos industriais, antigos aterros sanitários, o Quartel Militar e a Noroeste uma empena 

acentuada, pertencente ao concelho de Odivelas. 

Ora, fora duma malha de acesso viário principal, à medida que se foi desenvolvendo, o Bairro 

Padre Cruz foi-se tornando cada vez mais excluído da cidade, e, agravado pelas diferenciações 

sociais da sua população, que resultam em situações de carácter conflituoso, somados ao 

grande índice de abandono escolar, subsidiarismo e fraca integração no mercado de trabalho, 

o bairro foi adquirindo estigma (muitas vezes gerado pela sua própria comunidade), e 

tornando-se cada vez mais um “cul de sac”. 
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A ausência de comércio (não total, pois permanece, ainda que com dificuldades, um mercado) 

que confira sustentabilidade ao bairro, e sirva, principalmente, a sua população etariamente 

mais elevada, também foi considerada como ponto importante para o desenvolvimento de um 

plano, sempre associado a uma área verde que ofereça ao bairro mais do que um semblante 

novo, ou seja, uma qualidade de espaços destinados ao lazer e recreio, que não sejam, 

simplesmente, os espaços arborizados e intersticiais dos quarteirões projectados pela EPUL. 

 

Como síntese desta nota introdutória, o plano urbano proposto pretende Identificar, Vincular 

e Sustentar o Bairro Padre Cruz, através do seu espaço público (edifícios colectivos, vias de 

acesso, controlado na sua escala), duma proposta de Eco/Habitação à escala urbana (através 

do eclectismo de tipologias, segundo o declive e orientação solar, de uma linha de funicular e 

ciclo vias) e por fim de um eixo conector do bairro à restante malha urbana, que o percorre, e 

que contem, alternadamente, edifícios de diversas funções e programáticas, por vezes 

penetradas por percursos mais orgânicos e que possam alojar programas que atraiam públicos 

vizinhos. 

 

 

1.2 Apresentação e objectivos 

 

Identificar, Vincular e Sustentar 

 

A proposta de um plano urbano para o Bairro Padre Cruz cifra-se na criação de um eixo 

longitudinal capaz de conectar o extremo Poente (Sudoeste), entendido como rótula – estação 

terminal de autocarros e estação de Metro prevista – com a zona mais a Nascente (Nordeste) 

configurada por um complexo habitacional encerrado em si, de carácter mais sofisticado, quer 

pelas características do edificado, quer pela programática desportiva que acolhe, associada ao 

Golf (Quinta dos Alcoutins1). 

Este eixo director, à medida que se desenvolve, vai penetrando tanto no tecido do bairro como 

no da cidade, funcionando com “tentáculos” que pretendem cerzir o bairro à cidade. 
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xxxiii. Plano Urbano, entrega final 

 

Deste modo, adapta-se às pré-existências do bairro, que funcionam como pontos de charneira 

das diferentes funções, ou seja, a partir do eixo são traçadas direcções perpendiculares, que, 

quando se cruzam determinam os espaços de cariz mais público, destinando-se os outros para 

habitação ou usos de características mais privadas. Assim, abrem-se eixos de visibilidade e 

área maiores (a partir do eixo central), para todos os equipamentos colectivos, permitindo 

intercalar as zonas intermédias com as zonas mais públicas, possibilitando espaços mais 

amplos próximos ao olhar directo quer a partir das habitações ou do próprio eixo e, no 

entanto, contidos na sua escala, de forma a estimular o seu uso. 

Numa mesma lógica, para além dos pontos de inflexão, o eixo longitudinal serve também 

xxxiv. Ilustração esquemática das características do eixo longitudinal 
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como charneira a um exercício de contrastes entre cheio e vazio, ou seja, espaço construído e 

espaço verde, cedendo uma visão desafogada e menos densa a partir do eixo, permitindo que 

o mesmo respire e oferecendo a possibilidade de olhar para além deste, descobrindo o 

restante espaço do bairro e diminuindo as barreiras visuais. 

 

 

 

xxxv. Ilustração esquemática das características do eixo longitudinal 

 

1.3 Programa 

 

 

 

 

xxxvi. Representação esquemática de funções 

 

A nível programático, numa leitura orientada da esquerda para a direita, o plano estabelece-se 

com uma zona verde que acompanha a topografia do terreno - parque urbano – que contem 

pequenas construções para albergar restauração e comércio, uma zona para eventuais feiras e 
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estacionamento necessário, encimada por uma zona de habitação, que é intercalada por 

equipamentos públicos no âmbito do desporto ou lúdicos [imagem xxxvii].  

Após cruzar e inflectir ao longo do outro eixo perpendicular existente, ressurge a habitação, 

neste caso alternada com pré-existências às quais se atribui uma configuração mais valorativa 

e identificável, seguida por uma zona de habitação de outra tipologia, fazendo referência e 

identificando a tipologia inicial existente no Bairro Padre Cruz, na zona de alvenaria, de menos 

cércea (máximo de 2 pisos) e enquadrada por percursos pedonais [imagem xxxviii], voltando, 

em seguida, à tipologia de edifícios mais longos, orientados a Noroeste/Sudeste e sempre com 

uma lógica de cheio/vazio, construído/verde.  

Surge, novamente, uma zona mais verde que pretende reformar uma área pré-existente de 

menor escala, de habitação, também desagregada, emergindo, depois, um complexo hípico 

que realiza a transição entre o que se considera o Bairro Padre Cruz e a referida Quinta dos 

Alcoutins, que se apropria de terrenos impossibilitados para o uso habitacional, por fazerem 

parte de uma área de antigos aterros sanitários, e que, de certo modo, funcionaria como 

estímulo para a afluência de populações vizinhas à zona envolvente do bairro. 

 

 

xxxvii. Cortes-alçados paralelos ao eixo director 
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xxxviii. Secção parque urbano 

 

 

  

xxxix. Secção habitação de menor cércea  
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2. Uma escola de circo no Bairro Padre Cruz_CIRCRUZ 

 

Após a análise e síntese de referências e questões abordadas ao longo deste trabalho, surge, 

como proposta, uma escola de artes circenses no Bairro Padre Cruz. 

 

2.2 Motivações e Localização 

 

Sobre a execução e posterior análise do plano urbano inicialmente proposto em grupo, 

evidencia-se, como espaço sobrante, o terreno contido nos limites do cemitério de Carnide. 

Analisando as suas potencialidades, decifra-se o motivo pelo qual parte da sua área não é 

utilizada, que passa pelo facto do terreno, onde foi implantado o cemitério, não conter 

características químicas suficientes para decompor os óbitos que acolhe e portanto está 

impedido de receber continuamente mais corpos, até que a situação seja definitivamente 

ultrapassada. 

Assim sendo, contendo uma área de aproximadamente 21 hectares, foi inicialmente ocupado 

apenas na zona oeste e mantem-se assim até hoje, visto que o seu alargamento torna-se inútil 

e sujeito aos mesmos constrangimentos, chegando mesmo a servir, informal e 

provisoriamente, no extremo oposto, de estacionamento de automóveis apreendidos por uma 

força policial. 

Desta forma e confrontando com a intenção de melhor configurar o plano urbano, atendendo 

a uma valorização do cemitério, entendido como peça formalmente bem-sucedida e mais-valia 

para o bairro, propõe-se a utilização desta área.  

 

 

 Zona não utilizada 

xl. Cemitério de Carnide 
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2.3 Programa 

Como proposta de um edifício conclui-se que uma escola de artes circenses teria fundamento 

na medida em que, como foi apresentado anteriormente, o circo (contemporâneo) evoca uma 

capacidade de estimular a população mais jovem (sendo que, no Bairro Padre Cruz, esta sofre 

de abandono escolar precoce) relativamente a um percurso académico, atendendo a uma 

preocupação social de formar para integrar e reciprocamente. 

É indubitável que a cidade de Lisboa já oferece uma escola de circo que, dignamente, serve de 

modelo – Chapitô – no entanto, a sua capacidade, a nível curricular, restringe-se ao ensino 

legalmente equivalente ao secundário do tronco comum, de modo que, os seus alunos, ao 

terminarem o percurso da sua formação sentem-se pouco emancipados para se inserirem no 

mercado de trabalho e muitas vezes, quando lhes é possibilitado, deslocam-se para escolas 

superiores das artes circenses ou cénicas em França ou Itália, portanto esta proposta de uma 

Escola de circo no Bairro Padre Cruz tem também como premissa a possibilidade de servir para 

o ensino superior, acrescentando outra oferta à cidade de Lisboa. 

 

2.4 Apresentação conceptual e formal 

A proposta sugerida caracteriza-se conceptualmente pela definição exacta da área a intervir, 

como um conjunto unitário, bem identificável e em justa concordância com as características 

topográficas do terreno onde se implanta. 

 

 

 

 

 

 

 

xli. Esquema inserção no terreno 
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O edifício é inserido no terreno com a intenção de acompanhar a frente do cemitério, que fica 

agora definido, conferindo-lhe o carácter de cenário a sobrevalorizar. O corpo do conjunto 

proposto pretende, através da forma rectangular, definir nitidamente os seus limites, por 

forma a conferir-lhe o sentido de identidade que tenciona repercutir no bairro. 

Deste modo, caracteriza-se na referida forma rectangular que se vai desmultiplicando em 

espaços segundo as funções que vai desempenhando. Parte de um volume (a sul) mais 

institucional, tal como o do cemitério subsequente, onde o âmbito é maioritariamente 

académico, passando por um espaço de livre acesso (anfiteatro), onde se institui o seu 

carácter mais público, incentivando a utilização dos novos caminhos viários, projectados. 

Assim, a partir do anfiteatro ascende-se a outro patamar da intervenção, mais privado mas 

permeável, até a um espaço de uso semipúblico de serviço com expressão mais utilitária. 

 

 

 

xlii. Esquema usos 
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2.4 Caracterização 

2.4.1 A escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo da escola é constituído por dois braços de sensivelmente 100 metros de 

comprimento. 

O braço a Poente é ocupado pelas salas de ensaios, no piso inferior, de maiores dimensões, 

que ocupam, em altura, o equivalente a 3 pisos, contornadas por passadeiras de dimensões 

mínimas (90 cm) para apoiar ou amarrar os aparatos necessários aos treinos de acrobacias e 

equilibrismos, que são interrompidas por núcleos de instalações sanitárias, no mesmo piso. O 

acesso a estas divisões dá-se através de um corredor configurado pelo alinhamento dos pilares 

que sustentam a cobertura e o piso superior, ladeados por cortinas, no intuito de criar a 

sensação da surpresa e da vontade em participar, pois funcionarão apenas como isolante 

visual e não acústico, criando também a alusão ao “pano” das artes cénicas. Do outro lado, o 

mesmo corredor é limitado pela parede que comunica com o exterior (pátios) através de 

envidraçados nos intervalos dos pilares, posicionados acima do nível da cintura, possibilitando 

a parte inferior para arrumos dos alunos. 

No piso superior deste mesmo corpo, em parte da largura total, funcionam as salas de aulas de 

instrumentos musicais. O seu acesso é feito através de umas escadas pontuais que entram nas 

salas de ensaio e convergem numa passadeira de tamanho similar às passadeiras técnicas das 

mesmas aulas, materializada por uma malha de metal assente nas vigas estruturais. 

N 
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No lado oposto tem-se o corpo mais formalmente académico com salas de aulas nos dois 

pisos, serviços administrativos e afins, com acessos ao nível superior que acompanham a 

fachada, com o propósito de “sair” (subir) e voltar a entrar no edifício e, portanto, mais 

expostas à luz solar que o corredor de distribuição. 

De seguida o elemento mediano que subdivide o espaço exterior (interno da escola), para 

aproximar as fachadas e conferir-lhes, então, pátios de uma escala mais humana, funciona 

com oficinas no piso térreo e alberga outras salas de aula no piso superior. 

A rematar o segundo pátio da escola existe a cantina que confere, com o seu posicionamento, 

a possibilidade de servir quer a escola, quer a comunidade do bairro e que delimita, 

conjuntamente com o ginásio, o recinto do anfiteatro.   

 

2.4.2 O anfiteatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anfiteatro é configurado pelo acesso (escadas) ao patamar superior – da biblioteca, segundo 

nível de foyer da arena e zona dos artistas – por uma linha de água que hipoteticamente o 

delimita, pela cantina, anteriormente referida, e por sucessivas linhas de bancadas que 

servirão de cobertura a um alinhamento de locais de comércio abertos para a fachada oposta. 

O seu acesso dá-se pelo lado do cemitério, criando neste o sentido de cenário que se observa 

desde as bancadas.  

Desde este recinto, com uma proposta de configuração vegetal, poderá aceder-se, então, à 

biblioteca, à cantina, ao ginásio, às bancadas e por fim ao primeiro nível de foyer da tenda. 
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Primeiro nível, sendo, na verdade, um só foyer expandido verticalmente, visando comunicar 

com os distintos patamares do terreno, onde as outras várias funções de desenvolvem. 

Assim sendo, este foyer começa nesta cota – do anfiteatro – e terminará na cota mais elevada 

da proposta, correspondente ao acesso e respectivo membro edificado superiores. Contem 

uma estrutura mais marcada neste piso e no último e mais ligeira nos outros intrínsecos, por 

forma a acentuar o gesto do edifício superior que “perfura” o cilindro da tenda. 

 

2.4.3 A tenda 

 

 

 

 

 

 

 

A tenda é o espaço de actuação por excelência, que será tão versátil quanto possível, podendo 

albergar espectáculos de outros âmbitos, não se cingindo ao espectáculo circense. Para tal 

efeito serve-se de uma circunferência central (zona de actuação) movível, como também de 

bancadas retrácteis. 

Dividindo-se em três pisos úteis, o primeiro acolhe a zona dos artistas – camarins, balneários, 

arrumos, acesso à cena – que a configura, no exterior, com o edifício da biblioteca, um espaço 

mais intimista, auxiliado pela presença da água no limite da biblioteca, mas passível de 

utilização por todo o público, com a presença de vegetação e estando ao lado de uma das 

entradas para o foyer. Deste exterior poder-se-á aceder também ao espaço dos animais, bem 

como ao braço superior.  

O seguinte piso do cilindro da tenda será o de acesso às bancadas, no nível mais baixo destas. 

Este piso tem acesso através do corpo do foyer subindo por umas escadas em caracol, cujo 



O USO DO EDIFÍCIO E O ESPAÇO PÚBLICO COMO CENÁRIO CONTRIBUTIVO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E URBANA 

59 
 

pilar central é estruturante, e por sua vez, este foyer contem uma zona para serventia de um 

bar e de instalações sanitárias. 

Por fim, o último piso dá acesso às bancadas a nível superior e também ao local destinado aos 

músicos e possibilita a passagem para o braço oposto ao cilindro. Assim, o foyer termina neste 

último piso com o programa de restaurante, no intuito de estimular e criar o interesse de 

visitar e permanecer no mesmo espaço, oferecendo uma vista panorâmica sobre a cidade de 

Lisboa. 

   

2.4.4 Os animais 

 

 

O espaço seguinte e o dos animais, sendo que não se pretendendo que a vertente de circo 

nesta escola seja a tradicional, a presença deste espaço tem como objectivo possibilitar o 

alojamento a animais que, de uma forma não violenta, possam fazer parte do espectáculo, de 

tal forma que será uma zona bastante arborizada, aproximando-se do seu habitat natural e 

nunca impondo disciplinas rígidas aos animais que não tenham o carácter de domésticos. 

É, ainda, um espaço que, não sendo totalmente público, tem determinada transparência, pois 

o seu pano de fachada será apenas um gradeamento metálico vertical, que, com o movimento 

do olhar, parece não existir. 
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2.2.5 A casa 

 

 

A casa será, então, o último troço da proposta, que tem como fundamento a possibilidade de 

alojar escolas exteriores. Sabendo que todo o circo tradicional era itinerante, agora, num 

âmbito mais contemporâneo e formal, onde cada vez mais escolas se fixam fisicamente, 

considerou-se importante oferecer esta possibilidade, até mesmo como estímulo à divulgação 

não só da escola como também do bairro. 

Assim, é constituído por quatro membros, onde em três se localizam os dormitórios e o quarto 

que funciona como recepção, zona de convívio, cozinha e serviços (lavandaria). 

Estes quatro elementos configuram um espaço central de eventual uso público, onde o 

desnível original do terreno é mantido dando origem a patamares que servirão de zona de 

estar para comer, conversar, conviver, entre outras. 

O membro a nascente continua assim a configurar um perfil ao longo da rua, dando origem à 

“perfuração” do cilindro anteriormente referida, tendo como programa um infantário passível 

de ser utilizado por pessoas da escola de circo ou mesmo do bairro. 
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VI. Considerações Finais 

 

Assim, iniciou-se a problemática do desenho do espaço de livre uso de todos – definido pelo 

edificado e seu remanescente – concluindo-se que o sentido da visão é o primeiro meio de 

avaliação do mesmo. Daí resultou a importância da criação de estímulos. 

Concluiu-se também, intrinsecamente relacionado com a visão e o estímulo, que é importante 

determinado território conter em si uma identidade, que o conforme e auxilie os seus 

habitantes e participantes a respeitá-lo e a considera-lo um lugar aprazível, pois observa-se 

que cada bairro devidamente consolidado numa cidade tem uma “marca” própria que faz dele 

único e importante, como todos os outros para a globalidade da cidade, diferenciando aqueles 

que, não tendo esse cunho próprio, acabam por se segregarem.   

Portanto, a ideia subjacente à Identidade, que é avaliada pela Visão e que oferece Estímulo, é 

a da criação de um elemento ou conjunto que valorizem e se tornem mote daquele território. 

Surgindo como hipótese o conceito de circo contemporâneo, demonstrou-se a sua capacidade 

evolutiva a nível intelectual, servindo-se, para tal, de uma inclusão de áreas e participantes de 

proveniências distintas. 

Após a análise executada ao território do Bairro Padre Cruz – local a intervir - conclui-se que 

este sofre do estigma pejorativo de bairro social, criado por diversos factores, como as 

barreiras físicas, a degradação e falta de qualificação do espaço público, as condições 

socioeconómicas da sua população, interligadas aos factores anteriores e a outros, a reduzida 

acessibilidade e conexão pública com a restante malha da cidade, a degradação de valores da 

sua população mais jovem auxiliada pelo abandono escolar e principalmente a falta de 

identidade e de um elemento que valorize a conotação implícita no nome do bairro. 

Deste modo, perante estas premissas aqui sintetizadas, gera-se a proposta para um 

equipamento colectivo no Bairro Padre Cruz, no âmbito das artes circenses, cujo conjunto 

edificado visa contemplar o âmbito educativo (através do corpo da escola, creche e biblioteca), 

o do espectáculo (com o anfiteatro exterior e a tenda interior), o habitacional (com os 

alojamentos destinados a receber escolas exteriores), e por último o comercial (galeria de 

estabelecimentos para comércio inferior ao anfiteatro exterior). 

Em suma, esta proposta para uma escola de circo visa contribuir para a evolução das artes 

circenses contemporâneas na cidade de Lisboa, acrescentando capacidade à já existente 

escola Chapitô, aumenta o leque de possibilidades de salas para espectáculos performativos, e 

a inclusão das variadas actividades distintas e a relação entre elas, pretende auxiliar o bairro 

na criação da sua identidade, contribuindo, ainda, para vinculá-lo à cidade. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após uma análise ao Bairro Padre Cruz propõe-se, 

neste território, um equipamento colectivo, no 

âmbito das artes circenses, cujo conjunto edi-

ficado visa contemplar o âmbito educativo (através 

do corpo da escola, creche e biblioteca), o do es-

pectáculo (com o anfiteatro exterior e a arena inte-

rior), o habitacional (com os alojamentos destina

dos a receber escolas exteriores), e por último o 

comercial (galeria de estabelecimentos para co-

mércio inferior ao anfiteatro exterior).

Em suma, esta proposta para uma escola de circo 

visa contribuir para a evolução das artes circenses 

contemporâneas na cidade de Lisboa, acres-

centando capacidade à já existente escola Chap-

itô, aumenta o leque de possibilidades de salas 

para espectáculos performativos, e a inclusão das 

variadas actividades distintas e a relação entre 

elas, pretende auxiliar o bairro na criação da sua 

identidade, contribuindo, ainda, para vinculá-lo à 

cidade.

PERMISSAS 
SIGNIFICATIVAS

ESPAÇO PÚBLICO
Edificado Público
Espaço de uso público con-
trolado na sua escala

ECOHABITAT_ESCAL
A URBANA
Funiclar 
Ciclovias
Ecletismo de tipologias segundo o 
declive e a orientação solar

EIXO LOGITUDINAL 
DIRECTOR
Para quê?
Conectar a restante malha urbana
Como?
Alternância das funções do edifi-
cado
Malha de acessibilidades mais 
eficaz
Percursos orgênicos pedonais
Presença de equipamentos que 
apelem população vizinha

P 1
Bairro Padre Cruz:

plano urbano

P 1.1
Bairro Padre Cruz:
escola de circo
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Projecto para obtenção do grau de mestre em Arquitectura
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Esquemas

Inserção da proposta no ter-
reno do cemitério

Vegetação

Álamos
Aroeira-vermelha
Relva 
Lavândula

Usos

Uso privado
Uso semi-público
Uso público

Relação dos pátios com os 
seus perimetros segundo os 
patamares do terreno

Circulações exteriores

P 2/2.1
Bairro Padre Cruz:

escola de circo
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