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RESUMO 

Esta investigação surge a partir de uma proposta projectual numa zona específica de 

Odivelas, de forma a esbater algumas barreiras físicas que segregam uma área urbana de 

génese ilegal, conhecida como o bairro da Arroja, da restante cidade de Odivelas. De modo a 

enfrentar este desafio a proposta assenta na implementação de vários espaços públicos, zonas 

verdes e um equipamento social a ser implantado neste bairro, classificado oficialmente como 

Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI). Para perceber as carências, assim como as suas vivências 

em comunidade e a relação com a cidade envolvente, foi feita uma pesquisa exploratória em 

que se realizaram alguns inquéritos por questionário aos habitantes do bairro da Arroja. 

Neste estudo utilizou-se ainda a pesquisa bibliográfica com o intuito de se construir um 

enquadramento teórico acerca dos fenómenos que originaram este tipo de bairros 

clandestinos e das suas consequências sobre o território, a cidade e até mesmo sobre a própria 

população. Assim, surgem alguns casos de estudo que retratam as consequências da 

industrialização das cidades de Lisboa e Porto e as iniciativas tomadas pelos órgãos 

governantes para resolver os problemas resultantes deste fenómeno. Estas iniciativas nem 

sempre conseguiram dar resposta à problemática habitacional das classes de reduzido poder 

económico, estando associadas a um agravamento dos problemas sociais e à expansão da 

habitação clandestina do centro para a periferia, fenómeno este que continua a ter efeitos na 

cidade da contemporaneidade. Neste contexto de análise foram também explorados alguns 

casos de estudo que nos mostram alguns casos de projectos e programas que intervêm sobre 

populações carenciadas e socialmente excluídas, constituindo assim alguns casos de sucesso 

de intervenção sócio-urbanística em bairros degradados e segregados. 

A pesquisa bibliográfica ajudou-nos a perceber quais os factores que influenciam o 

bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população na cidade, nesse sentido 

procuramos centrar a discussão sobre os  factores associados ao bem-estar e às  relações no 

espaço público, que influenciam a memória e a identidade das pessoas, assim como reforçam 

a inserção social de diferentes comunidades num espaço comum a todos.  

 Esta pesquisa permitiu-nos perceber a realidade sócio-habitacional dos dias de hoje e 

concomitantemente como intervir projectualmente em espaços mais frágeis e carenciados, 

conferindo-lhes qualidade e dignidade, inserindo-as socialmente no meio envolvente que é a 

cidade. 

Palavras-chave: Bairro; Cidade; Augis; Identidade; Memória; Requalificação; 

Sociabilidades; Suburbanização.  



 

viii 

  



ix 

ABSTRACT 

This investigation began as a project proposal for a specific area of Odivelas, so as to 

solve some of the physical barriers that separate an urban area of illegal genesis, known as the 

neighbourhood of Arroja, from the rest of the city. In order to face this challenge, the proposal 

delineates various public spaces, green areas, and a social equipment to be implemented in 

this neighbourhood, officially classified as an Urban Area of Illegal Genesis (AUGI). To 

understand its’ needs, as well as the life experiences inside the community and the 

relationship it has with the enveloping city, an exploratory research was carried out, wherein a 

few questionnaires were conducted to the inhabitants of the neighbourhood of Arroja. 

The intention driving the bibliographical research of this study was of ultimately 

creating a theoretical basis concerning the kind of phenomena that created these illegal 

neighbourhoods, and the effects that these have on the territory, the city, and even over its 

own population. Thus, some study cases are mentioned that portray the consequences of 

industrialization in the cities of Lisbon and Porto, and the measures undertaken by the local 

governments in order to face the subsequent problems. These measures were not always able 

to adequately answer the habitation deficit of the classes with less economic power, these 

being linked with increasing social problems and with the expansion of illegal accommodations 

from the city centre into the outskirts, phenomena whose effects can still be felt in the 

contemporaneous city. It is within this context of analysis, that we present project and 

program cases that intervened over these socially excluded populations, forming a few 

instances of successful socio-urbanistic interventions over degraded and marginalized 

neighbourhoods. 

This bibliographical research has enabled us to understand which are the factors that 

influence the well-being and the increasing standards of living of the city, and in this sense we 

have tried to focus the discussion to these factors and those relations in the public space that 

influence the memory and identity of people, as well as strengthening the social insertion of 

different communities in a common space, available to all.  

This research has allowed us to understand the socio-habitational reality of our current 

days and, simultaneously, how to intervene project-wise in more fragile spaces, with other 

needs, by bestowing them with quality and dignity, and inserting them socially in the 

enveloping environment that is a city. 

Key-words: Neighbourhood; City; Augis;  Identity; Memory; Requalification; Sociabilities; 

Suburbanization; 
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 1INTRODUÇÃO 

 

A Arquitectura, que centra o seu objecto de estudo principalmente na construção, no 

espaço, na luz, assim como noutros factores igualmente relevantes, deve estar também 

intimamente ligada a uma importante componente social. É para as pessoas que se constrói e, 

independentemente do uso a que a obra se destina, é importante que haja uma preocupação 

com a questão da habitabilidade, com o modo como as pessoas vivem, sentem e habitam o 

espaço. Hoje em dia o aprofundamento da crise económica e financeira torna necessário 

enfrentar a realidade, pelo que é necessário procurar soluções capazes de resolver as 

carências não só sociais como também habitacionais. 

 Em vez de demolir os bairros ilegais e degradados existentes na periferia e criados 

há várias décadas atrás, e penalizar as pessoas por estas construções, há que procurar as 

razões que levaram a estes fenómenos e as soluções possíveis para resolver os problemas 

existentes. Em alternativa importa pensar e elaborar projectos que visem melhorar a 

qualidade de vida de tantas pessoas que vivem numa situação de invisibilidade e que, por 

vezes, são alvo de estigma e de exclusão social; por outro lado, importa tomar medidas que 

evitem a proliferação e a precarização do fenómeno da construção ilegal.  

A falta de infra-estruturas básicas em algumas zonas, tais como o acesso a esgotos e a 

redes viárias, é uma realidade a ter em conta, pelo que é necessário criá-las para permitir que 

as pessoas as usufruam e satisfaçam as suas necessidades básicas. A criação de equipamentos 

de apoio à população é igualmente importante e poderá ter um impacto significativo, dado 

que permite influenciar o modo e a qualidade de vida de determinada população local. 

Também a criação de espaços públicos bem estruturados e atractivos são essenciais para a 

vivência e desenvolvimento das sociabilidades das comunidades, influenciando a construção 

identitária e a relação entre diferentes comunidades. 

Sabe-se que, por vezes, as paróquias têm um grande alcance social nas comunidades, 

apoiando os mais necessitados e incutindo valores importantes à população. O mesmo se 

passa com algumas associações inseridas em bairros sociais que investem nos jovens, 

valorizando-os e ocupando o seu tempo livre e, deste modo, contribuem para que estes 

tenham trajectórias de vida orientadas para uma certa normatividade social. Então porque não 

complementar estas acções sociais com a melhoria do seu espaço vivencial?  

A presente investigação incide, assim, sobre a problemática da suburbanização, 

associada às áreas de habitação de génese ilegal nas periferias e os efeitos segregadores 

associados a este fenómeno, assim como as intervenções e iniciativas que se podem aplicar 

para minimizar os problemas sociais e habitacionais e impedir que se agravem cada vez mais. 
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 Este trabalho tenta articular a arquitectura com a sociologia, dado que muitas vezes, 

no processo de elaboração de um projecto, são esquecidas as pessoas e as suas necessidades, 

o que pode potenciar o agravamento de situações de risco e levar ao aparecimento de novos 

problemas. Deste modo, é objectivo da presente investigação contribuir para a construção de 

um olhar e para uma intervenção mais atentas a questões que influenciam a vida e a vivência 

das pessoas, principalmente das mais desfavorecidas social e economicamente. Também é 

esperada a possibilidade de esboçar uma intervenção mais cuidadosa e solidária ao nível da 

elaboração de projectos no domínio da arquitectura e do urbanismo, em articulação com a 

área das ciências sociais. Uma articulação multidisciplinar é pertinente, não só nas 

intervenções actuais, mas também futuras. 

Nesta dissertação, procura-se respostas às seguintes questões: como pode a 

Arquitectura contribuir para a revitalização de zonas social e urbanisticamente degradadas? É 

possível conceber um plano urbano que corresponda e integre as necessidades reais e 

concretas da população que habita a zona de intervenção?  

Em muitos projectos urbanos a dimensão social não é, por vezes, tida em conta, 

muitas vezes devido a factores políticos e económicos, dando lugar a planos que potenciam e 

agravam problemas urbanos e sociais, que podem vir a prejudicar mais a população do que a 

colmatar os problemas já existentes.  

O objectivo desta investigação passa, não só por explorar as questões apresentadas, 

mas também por perceber os fenómenos que causaram os problemas e carências que se 

foram desenvolvendo e agravando até aos dias hoje. Estes acontecimentos fazem-nos recuar à 

história do nosso país e ao desenvolvimento industrial ocorrido no séc. XX, que provocou um 

aumento demográfico perto das zonas industriais e, consequentemente, a uma necessidade 

habitacional acrescida. Os efeitos resultantes destas movimentações populacionais 

conduziram a problemas sócio-habitacionais que subsistem na actualidade e que afectam a 

vida da população. 

Foi também objectivo de partida, estudar as relações sociais entre pessoas com 

origens e modos de vida muito diferentes, sendo que a questão da história, memória e 

identidade surge como factor crucial que influencia o tipo de vivência e de relação existente 

não só entre indivíduos, mas também com o espaço que os envolve.  

Esta investigação fundamentou-se na pesquisa bibliográfica e na leitura de obras 

específicas sobre arquitectura e ciências sociais, assim como artigos que se debruçam sobre 

questões relacionadas com o tema proposto. Também foi através de um estudo in loco, 

realizado junto de uma população específica residente na Arroja-Velha, que se realizou esta 

investigação e que serve de base ao desenvolvimento da proposta projectual. A escolha do 
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local de estudo recaiu neste bairro por ser um local que carece de uma intervenção ao nível da 

requalificação urbana, cujo espaço carece de equipamentos, por exemplo de apoio a uma 

população, maioritariamente idosa, que se encontra isolada e afastada do centro da cidade de 

Odivelas.  

O trabalho de campo efectuado no bairro implicou a recolha de informação relativa à 

população por via da mobilização de técnicas, como o inquérito por questionário, a observação 

não participante e as conversas informais com alguns residentes e com o representante da 

associação de moradores. Esta recolha de informação sobre o bairro da Arroja-Velha foi 

efectuada por pequeno grupo de estudantes, que partilhavam temas e preocupações 

semelhantes, mas com questões de partida e hipóteses de pesquisa singulares e específicas. 

O uso destas técnicas contribuiu, não só para a percepção dos problemas existentes 

neste local, mas sobretudo para a contextualização e compreensão do passado e presente 

desta população, de modo a esboçar um projecto de intervenção ajustado às características e 

carências deste território. 

Esta dissertação organiza-se em 5 capítulos, ao longo dos quais se abordam alguns 

aspectos da problemática habitacional de uma franja social mais desfavorecida. No capítulo 1 

aborda-se a temática da arquitectura como meio de promoção de bem-estar no espaço 

citadino, respeitando as memórias e a identidade do lugar, assim como a escala humana a que 

os projectos devem corresponder. No capítulo 2 estuda-se a transformação sofrida pelas 

cidades operárias dos séculos XIX e XX e as consequências do desenvolvimento industrial a 

nível social e habitacional, assim como alguns casos específicos de formas implementadas  na 

tentativa de resolver o problema  habitacional. Já no capítulo 3  tecem-se considerações sobre  

a problemática dos clandestinos, as suas consequências sociais, tais como a exclusão e 

marginalização. A este respeito são estudados três casos de sucesso no esforço feito no 

sentido de reabilitação de zonas segregadas e de inclusão social destas comunidades. No 

capítulo 4 centra-se o fundamento deste trabalho, ao estudar-se a especificidade do Bairro da 

Arroja, propondo resoluções arquitectónicas, para melhoria das condições de vida da 

população local e formas de revitalização do espaço. No capítulo 5 faz-se uma síntese do 

estudo levado a cabo e pertinência da elaboração do mesmo. 
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 2ARQUITECTURA PARA AS PESSOAS 

2.1 Comunidade e Espaço 

Existem factores que fazem com que as pessoas sintam o espaço que habitam como 

tendo qualidades satisfatórias ou não, que se sintam mais ou menos confortáveis e acolhidas 

ou, por outro lado, deslocadas e inseguras. Esta realidade poder-se-á dever à singularidade do 

espaço, à presença da natureza, à qualidade da luz, à historicidade dos edifícios e à 

materialidade. Neste contexto, cabe à arquitectura modelar o espaço face às necessidades das 

pessoas, pois é possível controlar muitos destes e de outros aspectos relevantes, de forma a 

criar uma obra não só funcional como harmoniosa, que se insira no espaço sem o 

descaracterizar e que apele ao envolvimento das pessoas. 

Por outro lado, há dimensões em que a Arquitectura e o Urbanismo têm mais 

dificuldade em intervir directamente. Estes aspectos relacionam-se com a memória, com a 

identidade, com os símbolos, com os mitos e ritos de uma comunidade. É através da memória 

que uma pessoa se identifica com o espaço, que cria uma opinião sobre ele e associa certos 

aspectos visuais do mesmo, a símbolos que reconhece através da sua vivência pessoal. Deste 

modo, o resultado da imagem criada pelo observador é a soma das representações mentais 

existentes com significações profundas e recordações anteriores, associadas a imagens de 

outros lugares e ao modo de ver, de sentir e de habitar do próprio observador. Esta percepção 

individual faz com que a mesma imagem de um lugar nunca seja percebida de igual forma por 

diferentes observadores. Lynch (1960) refere que «Na maior parte das vezes, a nossa 

percepção de cidade não é íntegra, mas sim parcial, fragmentária, envolvida noutras 

referências. Quase todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é um composto resultante 

de todos eles.»1 

Este tipo de percepção não se aplica apenas ao espaço mas também a tudo o que nos 

rodeia, tais como aos símbolos e objectos com que nos deparamos no dia-a-dia. Um exemplo 

interessante relacionado com este reconhecimento de tudo o que nos envolve é-nos dado por 

algumas obras do artista conceptual Joseph Kosuth (1965), formado em artes visuais em 

Toledo, Ohio. Kosuth desprende-se da pintura e começa por desenvolver as suas obras 

conceptuais que são expostas pela primeira vez em 1967 e, em 1971, entra na New School for 

Social Research em Nova Iorque, onde estuda antropologia e filosofia. Começa então por se 

debruçar sobre as relações entre linguagem e arte, aplicando estes conceitos às suas criações 

                                                           

1
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, Lisboa, Edições 70, 1960, pp.9, 10. 
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artísticas conceptuais. Em 1965 cria uma das obras mais emblemáticas do seu trabalho, 

utilizando uma cadeira como objecto principal e duas representações da mesma, uma 

fotografia e o significado escrito do objecto. As 3 representações são códigos usados para o 

entendimento do mesmo objecto - um código visual, um código verbal e o próprio objecto em 

si, o que faz com que haja três maneiras de uma cadeira existir: através de uma fotografia, de 

um conceito/ palavra e do objecto que se nos apresenta fisicamente. Se uma pessoa disser a 

outra para imaginar uma cadeira, a imagem que se forma na mente dessa pessoa é construída 

através do conceito de cadeira que possui e de imagens relativas a cadeiras que ela tenha visto 

anteriormente, que pode não ser semelhante à imagem de cadeira que a primeira pessoa 

possui e imagina. Assim, poder-se-á dizer que o resultado da imagem de um objecto é a soma 

de vários factores individuais e contextuais que influenciam o observador, incluindo o conceito 

do mesmo e uma imagem mental da cadeira, que vai resultar no objecto em si. 

 

Fig. 1 – Joseph Kosuth, One And Three Chairs, 1965 
Fonte: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=3228, Maio de 2013 

Fig. 2 – Joseph Kosuth, One and Three Plants, 1965  
Fonte: http://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/597, Maio de 2013 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=3228
http://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/597
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Fig. 3 – Duchamp, A Fonte 
Fonte: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/fichaTecnicaAula.html?aula=13
67, Maio 2013 

Fig. 4 – Duchamp, Le Porte-Boteilles 

Fonte: http://www.berardocollection.a, 
Maio 2013 

Fig. 5 – Esquemas de organização da cidade – percursos, marcos, legibilidade e organização da cidade. 
Fonte: LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, 1960. 

A possibilidade de usar qualquer objecto ou símbolo que seja, demonstra que esta 

forma de associação e reconhecimento se aplica a qualquer figura visual de que tenhamos 

conhecimento, seja ela um casaco, uma pá, ou até uma vassoura, tudo objectos do dia-a-dia 

usados pelo artista numa representação do mesmo conceito e elevados a obra de arte tal 

como Duchamp em “A Fonte”(1917) ou “Le Porte Boutteilles” (1914-64, Museu Colecção 

Berardo). Mas enquanto Duchamp utiliza estes objectos para os elevar a obras de arte e 

criticar a actual política, os valores e a arte 

com ironia, através do reconhecimento do 

observador, Kosuth utiliza-os de forma a 

fazer o observador interrogar-se 

filosoficamente sobre o modo como 

percepcionamos o mundo e como criamos 

imagens singulares do mesmo.  

Já com objectos que nos são desconhecidos, a construção da imagem desenvolve-se 

de modo semelhante: conseguimos formar uma imagem mental através de uma descrição 

escrita ou verbal do objecto ao associar as suas características a objectos que conhecemos, o 

que pode resultar numa imagem semelhante ou bastante diferente da real, que é influenciada 

por percepções individuais anteriores. 

Esta forma de construir uma imagem pode funcionar tanto para os objectos como para 

a construção da imagem do espaço, através de uma ideia pré-concebida do que deveria ser o 

espaço, ideia esta que deriva de representações anteriores referentes a ideias, objectos e 

paisagens anteriormente observadas. 

Kevin Lynch (1960), na sua obra A Imagem da Cidade, defende como argumento, que a 

legibilidade tem uma importância fulcral na estrutura da cidade, o que influencia o modo 

como as pessoas lêem e compreendem o espaço, ou seja, que uma aparente clareza do espaço 

demonstra qualidades visuais particulares do mesmo. O autor declara que «(…) parece hoje em 

http://www.berardocollection.a/
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Fig. 6 - Desenhos da sequência de revelações de uma cidade 
(setas em planta indicam os pontos de vista referentes aos 
desenhos) 
Fonte: GORDON, Cullen, The Concise Townscape, 1961, pp.17 

dia, pouco provável que exista algum “instinto” místico de orientação. Existe sim um uso e uma 

organização sólidos de orientação sensoriais definidas fornecidas pelo meio ambiente. Esta 

organização é fundamental à eficiência e à própria sobrevivência da vida motora.»2 

Ao estudar três cidades Norte-Americanas, Boston, Jersey City e Los Angeles, Lynch 

(1960) relata a falta de orientação que a ausência de referências ou marcos importantes pode 

provocar, o que pode causar a desorientação e a falta de interesse na vivência do espaço das 

pessoas que habitam estas cidades. Refere ainda que os americanos «não se apercebem de 

que uma estrutura pode significar em termos de satisfação diária, de abrigo para a sua 

existência, ou como um prolongamento de sentido ou riqueza no mundo»3, dado que estes 

espaços que habitam e que observam todos os dias são monótonos, possuem pouca 

imaginabilidade e causam alguma insatisfação. 

Sensações como a da desorientação ou o de estar perdido num lugar que não se 

reconhece, pode dar lugar à ansiedade, à inquietação e até ao terror. Este factor faz com que a 

clareza e a organização de um meio ambiente sejam importante para o crescimento emocional 

e prático dos que habitam o espaço, podendo «fornecer a matéria-prima para os símbolos e 

memórias colectivas da comunicação entre grupos» para além de que «também intensifica a 

profundidade e a intensidade da experiência humana»4.  

São estas experiências que a 

arquitectura e o urbanismo devem 

proporcionar aos habitantes de um lugar. O 

espaço deve ser então suficientemente claro e 

organizado de modo a permitir uma fácil 

legibilidade a quem o habita, mas também 

deve ser distinto e marcante, suficientemente 

flexível e moldável aos próprios habitantes e à 

sua maneira de habitar e sentir. 

Gordon Cullen (1961) considera que a 

cidade deveria ser composta por uma “art of 

environment”, a ideia de uma townscape, 

onde também ela se vai modificando ao 

                                                           

2
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, 1960. 

3
 Idem, pp.10. 

4 
Ibidem, pp.12. 
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Fig. 7 – Relações estabelecidas entre o indivíduo, a 
sociedade e o ambiente em que vive. 
Fonte: CROFT, Vasco, Arquitectura e Humanismo: O Papel 
do Arquitecto, Hoje, em Portugal, 2001, pp.125. 

longo do tempo. Esta paisagem, tal como na natureza, devia ser composta e harmoniosa mas 

também surpreendente, tal como é evidenciado em alguns dos seus desenhos, onde retrata 

uma sequência de pontos de vista marcantes numa cidade que evidenciam as características 

da mesma. Por exemplo, ao caminhar por uma floresta, de paisagem constante, podemos ser 

surpreendidos por uma clareira que se abre em plena floresta, ou por uma ribeira ou cascata 

que altera a flora local e introduz uma componente sonora ao ambiente. 

Assim se deveria desenvolver a cidade, organizada, clara e harmoniosa, mas também 

criadora de símbolos e de pontos de vista marcantes que estimulem visualmente e 

psicologicamente o seu observador. Para Cullen (1961), a cidade não poderia ser totalmente 

uniforme, de modo a causar monotonia e desinteresse. Deveria sim, ser composta por 

acontecimentos e por um dramatismo que apelassem à imaginação do observador e o 

fizessem identificar-se com a cidade e com as suas peculiaridades inerentes. 

Devido aos diferentes modos de sentir e viver a envolvente e a diversidade dos seus 

habitantes, o espaço deve proporcionar uma vivência individual e em comunidade, capaz de a 

organizar fisicamente, mas também permitir situações distintas e peculiares, de modo a 

estimular as experiências sensoriais da população. Deve também permitir a sua apropriação, 

para que os seus intervenientes sintam vontade de usufruir do espaço e o sentir um pouco 

como seu. Não deve ser rígido de modo a não ser adaptável à realidade dos habitantes, o que 

por vezes os arquitectos e urbanistas não conseguem discernir aquando da elaboração de um 

projecto, para além de que deve poder ser moldável às necessidades futuras das próximas 

gerações, ou seja, ser sustentável. Acerca deste aspecto, Lynch (1960) defende que «deveriam 

existir espaços em branco onde ele, o indivíduo interveniente, poderia prolongar o plano por si 

próprio»5.  

Também Vasco Croft (2001) refere que é 

necessário incentivar o urbanismo, não só pelos 

planos municipais, mas também pela intervenção 

em áreas críticas e pela iniciativa do poder local, 

trabalhando em equipas compostas por 

profissionais de diversos meios, que possam dar 

uma melhor resposta através das diversas 

competências e da investigação das 

características locais identitárias existentes. Croft 

(2001) afirma que «Cabe ao Arquitecto captar o 

                                                           

5
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, Lisboa Edições 70,1960, pp.17. 
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espírito de cada lugar e, embora com outras funções ou diferentes materiais, manter intacto o 

seu encantamento – de fórmula química desconhecida-, estimulando a troca de experiências 

entre pessoas, a convivência e a solidariedade.”6 

Croft (2001) sublinha que é mais provável que uma intervenção revele mais qualidade 

sucesso quando as comunidades locais são envolvidas no planeamento, ou seja, que se deve 

incentivar o envolvimento das pessoas na construção, administração e conservação do espaço. 

Este modo de acção pode contribuir para a criação de empregos, redução do crime e do 

vandalismo, através da participação das pessoas, o que suscita sentimentos de protecção e de 

responsabilidade sobre o seu ambiente, ou seja, sobre algo que também é dado como seu. 

Através deste modo de intervenção, desenvolve-se o incentivo de criar comunidades mais 

estáveis e auto-suficientes, a partir da ideia de planeamento comunitário. 

Pode-se então concordar com Croft (2001) quando diz: «(…) Assim, a função principal 

da arquitectura é dar significado ao ambiente construído e, simultaneamente, responder às 

necessidades físicas e psicológicas do homem, no seu habitat»7 

Seguindo este princípio, não seria então um grande feito conseguir que pessoas que 

vivem em bairros segregados, degradados e clandestinos, muitas vezes voltados muito para o 

seu interior e sem sentido de participação relativamente ao lugar, ao bairro e à cidade, 

finalmente se sentissem física e psicologicamente integrados nesse espaço? Que sentissem 

que também têm oportunidade para participar e intervir no processo e dar o seu contributo 

para o projecto de forma, a senti-lo também como seu e valorizar a identidade colectiva desta 

população? Deste modo, não seria possível uma valorização destas pessoas transformando-as 

em participantes activas na cidade e não em meros objectos, o que poderia modificar a ideia 

que os outros habitantes têm sobre elas e eliminar parte do estigma social que as afecta?  

 

2.2 A cidade como espaço de actividades e sociabilidades 

«People gather where things are happening and spontaneously seek the presence of 

other people»8 

                                                           

6
 CROFT, Vasco, Arquitectura e Humanismo: O Papel do Arquitecto, Hoje, em Portugal, Lisboa, Terramar, 

2001, pp.32.        
7
 Idem.      

8
 GEHL, Jan, Cities for people, 2010, pp.25. «As pessoas reúnem-se onde as coisas estão a acontecer e 

espontâneamente procuram a presença de outras pessoas» (Tradução livre). 
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Fig. 8 - Actividades e sociabilidades entre espaço 
privado, semi-privado e público. 
Fonte: GEHL, Cities for people, 2010 

Fig. 9 - Actividades necessárias, opcionais e sociais existentes em ambientes 
de grande e de baixa qualidade. 
Fonte: GEHL, Cities for people, 2010 

Quando o espaço é dotado de qualidade, é possível criar factores favoráveis ao 

desenvolvimento de actividades e, com elas, o crescimento das sociabilidades locais. Se houver 

vida na cidade, criam-se mais interacções sociais, ao contrário de uma cidade vazia, onde nada 

acontece. Quando as condições exteriores são boas, como é o caso do clima da cidade de 

Lisboa, havendo um espaço agradável, é mais provável que as pessoas se envolvam em 

actividades básicas e recreativas. A qualidade visual, a sensação de protecção e segurança, 

assim como a existência de mobiliário exterior, são também importantes de modo a atrair as 

pessoas para a vivência exterior da cidade. 

A cidade deve ser multifacetada e permitir dois tipos de actividades: as necessárias e as 

opcionais, sendo que as primeiras (trabalho, escola, compras) se desenvolvem em todas as 

condições, enquanto as segundas, as recreativas (caminhar, passear, conversar), só têm 

possibilidade de prosperar em boas condições. Possuir estas condições, são os pré-requisitos 

para uma cidade de qualidade, o que a torna atractiva e mais capaz de prosperar. A 

importância e a possibilidade de caminhar pelo espaço permite o contacto directo entre 

pessoas e a comunidade, a experiência, a partilha do espaço público e, 

assim, o aumento de actividades recreativas. 

Deste modo, as actividades recreativas dão lugar às actividades 

sociais, activas e passivas. Jan Gehl (2010) refere que há uma grande 

diversidade de actividades sociais, sendo que a mais comum de contacto 

entre pessoas é a actividade social passiva de ver e de ouvir. É ao observar 

os outros, o seu comportamento, as relações e os seus sentimentos, que 

experienciamos e recolhemos informação acerca delas e da nossa 

sociedade, sendo que a observação é também considerada como 

entretenimento. 
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Fig. 10 - Rua Brighton, Inglaterra, após a sua conversão - aumento em 62% do tráfego pedestre e das actividades de estadia em 
600%. 
Fonte: GEHL, Cities for people, 2010 

Fig. 11 – Heterogeneidade de pessoas, relações e actividades realizadas num espaço público atractivo. 
Fonte: http://www.revistadigital.com.br/2013/08/a-marca-humana-ou-cidades-para-pessoas/, 10 Agosto 2013 

Não é só a quantidade de pessoas que dinamiza as actividades na cidade e lhe confere 

qualidade, é também o tempo que as pessoas se demoram nestes espaços. Ao contrário das 

zonas de tráfego automóvel, que decorrem com rapidez e remetem para um modo de vida 

apressado, os espaços pedonais livres de circulação automóvel reflectem uma vida menos 

rápida, o que faz com que as pessoas se demorem mais nos espaços e possam observar e 

passear com tranquilidade. «Mais estradas convidam a mais tráfego. Melhores condições para 

os ciclistas, convidam mais pessoas a andar de bicicleta, mas ao melhorar as condições para os 

pedestres, não só reforçamos o tráfego da força pedestre, como - mais importante ainda - 

reforçamos a vida na cidade». A vida ao “nível dos olhos” que se desenvolve no piso térreo é 

decisiva para a experiência sensorial e física na cidade. Também as zonas de transição entre o 

http://www.revistadigital.com.br/2013/08/a-marca-humana-ou-cidades-para-pessoas/
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público e privado são importantes e podem tornar-se em zonas de interacção social e palco de 

outro tipo de actividades. 

O antropólogo norte-americano Tim Sieber (2008) relata a sua experiência do que foi 

olhar para a “Rua” e para o espaço público quando chegou a Lisboa, dado que diz que ao longo 

da sua vida foi ensinado a «evitar tal sítio». Para os norte-americanos a ideia de habitar a rua é 

rejeitada, sendo que a ideia de sociabilidade pública é bastante diferente da que se vive na 

Europa. É associada às classes mais desfavorecidas em termos sócio-económicos, aos 

«pobres», «deslocados e socialmente marginais», um local de passagem a evitar pelas classes 

mais elevadas. Deste modo, quando Sieber chega a Lisboa, depara-se com uma realidade 

oposta, em que existe uma «vida de rua rica e intensa», em que as diferentes classes sociais, 

desde as pessoas mais desfavorecidas às pessoas com mais poder económico, partilham as 

ruas e os mesmos espaços públicos. Os espaços de convívio revelam-se então acessíveis a 

todos, associados à informalidade e à despreocupação, características de uma cultura 

mediterrânea que é mais visível no sul do que no norte da Europa, associada aos países de 

clima mais ameno, onde o cruzamento de múltiplas culturas faz parte do passado e da história 

singular destes países. 

A cultura do habitar da rua também funciona melhor quando existe um grande e 

constante fluxo de pessoas e condições para as acomodar, o que transmite segurança aos 

habitantes. Quando há um bom ambiente nos espaços exteriores, as pessoas são levadas a 

usufruir do espaço, convidando à participação das pessoas inseridas na vida urbana e no 

convívio nos espaços exteriores. Este ambiente vivo e movimentado também faz com que o 

comércio seja impulsionado e seja possível atrair turistas quer pela singularidade do local e a 

sua historicidade, quer pelo ambiente vivenciado nos espaços, tradições, festividades… Este 

facto contribui para estimular e desenvolver o comércio e serviços, portanto, contribuir para 

uma possível melhoria das condições de vida dos moradores. 

Deste modo, não poderá a identidade de uma população, o seu modo de viver a vida 

exterior, as actividades que se desenrolam e as sociabilidades que criam, cativar e impulsionar 

social e economicamente um bairro ou uma cidade?  

A possibilidade de realizar actividades, básicas e recreativas, traz qualidade à cidade e 

reforça a sustentabilidade social, já que permite a oportunidade de vários grupos sociais, 

independentemente da idade, classe, religião ou etnia se encontrem no mesmo espaço e se 

relacionem, fomentando assim a coesão social. A possibilidade de andar a pé, de bicicleta e até 

mesmo de ter acesso a uma rede de transportes públicos, permite usufruir de espaços de 

grande qualidade, o que dá oportunidade a que todos por igual possam aceder às vivências 

que a cidade possibilita. 
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Deste modo, os espaços públicos e o comércio têm elevada importância, pois 

dinamizam a cidade e atraem actividades e eventos que, por sua vez, convidam diferentes 

tipos de pessoas, de diferentes estratos sociais. Também o respeito pela escala humana, uma 

grande variedade de equipamentos e funções, a possibilidade de transportes e a sensação de 

segurança pedonal na cidade, alicia as pessoas a viver e experienciar o que a cidade lhes 

oferece. Estes factos transformam a cidade num lugar atractivo e cheio de vida, de grande 

diversidade social e, assim, com mais propensão à sustentabilidade, à prosperidade? e 

desenvolvimento da mesma. 

 

2.3 A Memória e a Identidade 

A Identidade, normalmente associada a todo o conjunto de características que define 

uma pessoa, deriva da palavra identĭtas,-ātis, em latim. Curiosamente, a palavra identĭtas, 

provém do latim Idem, que significa “idêntico” ou “igual”, o que acaba por contradizer um 

pouco a ideia de singularidade, de se ser único. A identidade acentua as similaridades entre o 

Nós (os semelhantes) e as dissemelhanças face aos Outros. 

Identidade e Memória são fenómenos distintos, mas que estão directamente 

interligados. Candau (2006) debruça-se sobre a questão da identidade como parte intrínseca 

ao ser humano. Pergunta-se se não será um erro dizer que não pode haver identidade sem 

memória, já que a identidade é formada por todas as experiências vividas e das recordações, 

conscientes ou não, que elas provocam no sujeito. 

 

«Sem memória, o sujeito funde-se, vive 

unicamente o instante, perde as suas 

capacidades conceptuais e cognitivas. A sua 

identidade desvanece-se»9 

 

A memória assegura a continuação do 

património e de existências passadas, 

tradições, mitos, lendas, até mesmo de medos 

e superstições. «É o conjunto de símbolos 

                                                           

9
 CANDAU, Joel, Antropologia de La Memória,2006, pp. 57. «Sin memoria, el sujeto se hunde, vive 

unicamente en el instante, pierde sus capacidades conceptuales y cognitivas. Su identidad se desvanece» 

(Tradução livre). 

Fig. 12 - Impressões Digitais –Identidade 
Fonte:http://ocean-fmpdna.blogspot.pt, Maio 2013 
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sacralizados, no sentido religioso e ideológico, que um grupo, normalmente a elite, política, 

científica, económica e religiosa, decide preservar como património colectivo.»10 É a memória 

que garante a passagem dos modos de viver antigos e de acontecimentos passados de uma 

comunidade ou cultura, até às gerações posteriores, mantendo assim a sua identidade. 

 
«A memória é a identidade inata, mas pode também, pelo contrário, ameaçar, perturbar, ou 

mesmo arruinar os sentimentos de identidade, como revelam os trabalhos sobre as memórias 

de traumas e tragédias (...). Na verdade, o jogo de memória que vem fundar a identidade, é 

necessariamente feita de memórias e de esquecimentos: no domínio da "identidade étnica", a 

assimilação completa de um certo grupo pode ser contestada pela sociedade receptora 

enquanto o trabalho de esquecimento das origens desses indivíduos não completou a sua 

obra»11.  

 

Candau (2006) escreve também sobre a ideia de memória colectiva. O conceito refere-

se à adopção de rituais e acções dominantes e características de uma comunidade, por parte 

do individuo. Este conceito é como que uma representação, não define exactamente a 

identidade da comunidade em si: é apenas a sua representação enquanto grupo, em relação 

às suas origens, história e natureza. Mas a identidade não se constrói apenas destes aspectos, 

resulta de inclusões e exclusões, assim como dos símbolos usados e da relação com os outros. 

É também formada através de «relações, reacções e de interacções sociais – situações, 

contextos, circunstâncias de onde emergem sentimentos de pertença, “visões do mundo” 

identitárias e étnicas»12 . O individuo tende a conciliar múltiplas e plurais identidades (etária, 

de género, de classe, regional, profissional, etc.) e que estas se formam na charneira entre o 

individual e o social. 

Deste modo, e através de diferentes experiências, são formadas diferentes identidades 

individuais dentro da mesma identidade colectiva. O conceito de “memória colectiva” coloca, 

assim, algumas questões, porque há que evitar generalizações sobre identidades individuais ou 

                                                           

10
 RODRIGUES, Donizete, Património cultural, Memória social e Identidade: uma abordagem 

antropológica, s.d., pp.4 
11

 CANDAU, Joel, Antropologia de La Memória, 2006, pp. 15. «La memoria es la identidade enacto, pero 

puedetambién, a contrario, amenazar, transtornar, o incluso arruinar los sentimentos de identidad, 

como lo revelan los trabajos sobre los recuerdos de traumas y de tragedias (…). De hecho, el juego de la 

memoria que viene a fundar la identidad está necesariamentehecho de recuerdos y de olvidos: en el 

domínio de “la identidad étnica”, la completa asimilación de uncierto grupo puede ser impugnada por la 

sociedadreceptoramientras el trabajo de olvido de los orígenes de esos indivíduos no haya completado 

su obra» (Tradução livre). 
12

 Idem, pp. 24 (Tradução livre). 
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colectivas e que acabam por ser atribuídas a toda um grupo ou sociedade local, como sucede 

com os preconceitos face a grupos étnicos e imigrantes. 

Maalouf (2003) apresenta também uma perspectiva bastante clara sobre a identidade 

individual. De naturalidade Libanesa, vive em França desde os 27 anos, e é confrontado pelas 

pessoas sobre qual considera ser a sua identidade, se mais Libanês ou mais Françês. Responde 

que se sente ambos por igual, dado que o que define realmente a sua identidade é o facto de 

estar entre dois países, duas línguas, e duas culturas com diferentes modos de vida e 

tradições, e que escolher um dos lados seria cortar parte da sua identidade. «Não tenho várias 

identidades: Tenho apenas uma, construída através de muitas componentes numa mistura 

que é única para mim, da mesma forma que a identidade das outras pessoas é única para eles 

individualmente»13 

Este autor debruça-se sobre esta questão e questiona-se sobre as pessoas esperarem 

que haja uma essência atribuída a todos à nascença, inquestionável e imutável. Relata que as 

crenças, os gostos, a sensibilidade e as afinidades que se vão ganhando ao longo da vida 

parecem não contar para este resultado final, e que qualquer pessoa que se auto ou hétero 

atribua uma «identidade mais complexa», é marginalizada. 

Mas não são só as experiências passadas e a sociedade em que vivemos influenciam e 

moldam a nossa identidade. O fenómeno da globalização faz com que haja uma ligação mais 

fácil e rápida com outras culturas, modos de vida, diferentes sociedades. Todos os dias 

sofremos influência de toda a informação disponível quer seja nos espaços públicos, centros 

comerciais ou mesmo em nossa casa, através dos media e da internet. Todas estas mudanças 

podem contribuir para a criação de um novo tipo de identidade, podendo mesmo causar 

alguma confusão identitária e a um certo alheamento da vida real14. A identidade pode, então, 

ser modificada por diversos factores que nos influenciam no dia-a-dia e ao longo das nossas 

vidas; ela não é nem permanente nem inalterável, apesar de ser sempre influenciada pelo 

passado. 

Para Rodrigues (s.d.) «A construção da identidade seja individual ou social, não é 

estável e unificada – é mutável, (re)inventada, transitória e, às vezes, provisória, subjectiva; a 

identidade é (re)negociada e vai-se transformando, (re)construindo-se ao longo do tempo»15. 

Se a identidade é, deste modo, modificável consoante as influências e as diferentes gerações, 

                                                           

13
 MAALOUF, Amin, In The Name Of Identity, 2003, pp.2. «I haven´t got several identities: I´ve got just 

one, made up of many components in a mixture that is unique to me, just as other people´s identity is 

unique to them individuals» (Tradução livre). 
14

 AUGÉ, Marc, Não Lugares – Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, 2005. 
15 

RODRIGUES, Donizete, Património cultural, Memória social e Identidade, s.d.  
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também os espaços devem ser criados para corresponder às identidades existentes, 

oferecendo-lhes um sentimento de pertença, mas também serem suficientemente flexíveis 

para se adaptarem às identidades vindouras, sem imporem de forma rígida símbolos e modos 

de vida de outrora.  

Não será então importante construir edifícios e espaços públicos que incluam as 

pessoas e grupos sociais mas que possam também ser mutáveis o suficiente para corresponder 

a outros tipos de identidades? Não deverá um novo espaço construído sobre algo já existente, 

oferecer um sentimento de pertença aos habitantes locais, mas também criar algo novo; novas 

funções e novas apropriações, de modo a que se possa oferecer um diferente ponto de vista às 

pessoas, dando-lhes também um novo tipo de conforto e contribuindo para um melhor bem-

estar local? 

 

Uma forma diferente de nos debruçarmos sobre a questão da identidade e da memória 

colectiva é caracterizá-la como uma construção social, que pode ser induzida ou alterada 

artificialmente por factores exteriores.  

Para percebermos como a memória colectiva se cria, é necessário percebermos 

primeiro qual a selecção de memórias e relações de determinado grupo que vai elaborar uma 

identidade colectiva, seja ela relativa a uma nação, a uma classe social, a uma etnia. Também 

se prende a questão de que parte destas identidades são um produto de referências históricas 

apontadas por observadores e estudiosos e valorizados, posteriormente, por grupos que se 

identificam com elas. Firmino da Costa (1999) debruça-se sobre o tema da identidade 

colectiva, referindo o bairro de Alfama e a sua relação evidente com a época do Estado Novo e 

a sua política cultural.  

Alfama, assim como outros bairros de Lisboa, são apontados muitas vezes, como algo 

de histórico, típico e genuíno que marca a identidade da cidade de Lisboa e das suas gentes, 

principalmente para fins turísticos e lúdicos. Este olhar sobre o bairro é posto em causa por 

uma «tese da manipulação (…) que é, em larga medida, uma invenção dos agentes intelectuais 

e artísticos, municipais e turísticos ao serviço da propaganda ideológica do regime ditatorial do 

Estado Novo»16 que, nos anos 30 e 40, influenciou a imagem que temos do nosso país, até aos 

dias de hoje.  

Durante este período, Alfama foi usada como palco cénico de uma ideia política 

estratégica, sendo alvo da incrementação de elementos como arcos, miradouros e chafarizes, 

assim como do calcetamento das ruas, construção de escadarias, painéis de azulejos e outros 

                                                           

16
 COSTA, António Firmino da, Sociedade de Bairro, 1999, p.32. 
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elementos nas fachadas dos edifícios. Foram também promovidos rituais festivos, as casas de 

Fado, assim como a decoração das ruas durante as festividades, que se prolongam até hoje.    

Todos estes elementos peculiares e típicos do bairro contribuíram para a imagem que 

hoje temos dele e para a identidade que as pessoas que ali vivem aceitam como sua. Firmino 

da Costa 1999) questiona-se se, nesta quase invenção factual e cultural associada ao espírito 

do lugar e das próprias pessoas que compõe as várias gerações do bairro, não será na 

«articulação deste conjunto plurifacetado de níveis e influências recíprocas que se poderá 

encontrar uma das chaves decisivas para a decifração das dinâmicas de produção social da 

identidade de Alfama»17. Para este autor, a origem identitária de Alfama é bastante 

controversa, pois existem factores externos (tais como a intervenção da política cultural do 

regime, ou até a própria discussão entre os intervenientes políticos), ou factores históricos e 

patrimoniais a que os olisipografos atribuem maior peso. “Igualmente gerados sobretudo em 

meios exteriores ao bairro e nos quais se cruza e se confronta uma diversidade de posições 

gravitando em torno do que chamámos a tese patrimonialista e a tese da manipulação”. O 

autor diz ainda que “coexistem, pois, nas imagens correntes que preenchem a visibilidade 

social de Alfama, dois modos de representação da identidade cultural do bairro, um de tipo 

histórico-patrimonial e outro de tipo socio-etnográfico, em regra também eles mais ou menos 

desfocadamente sobrepostos”18.  

A intervenção do Estado Novo sobre o bairro de Alfama pode ser questionável no 

ponto de vista da invenção factual para o cumprimento de uma estratégia moral, política e 

económica. Apesar deste factor, esta intervenção conseguiu realçar com sucesso a importância 

dos condutores externos e do domínio simbólico na produção de identidades culturais, 

fazendo com que alguns bairros típicos de Lisboa, tivessem a importante visibilidade que têm 

nos dias de hoje.  

Alfama possui assim, uma identidade colectiva que marca uma união e uma teia de 

relações e de interacções comuns aos seus habitantes. É resultante da construção de um 

património social, histórico e simbólico, sendo lugar de afectividades, experiências e 

interacções sociais, revelador de um modo de vida típico popular.  

São estas “as relações sociais entre seres humanos [que] envolvem sempre dimensões 

simbólicas, processos de comunicação, atribuições de sentido por parte das pessoas à sua 

                                                           

17
 Idem.

 

18 Ibidem. 
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própria acção e à dos outros”19 cujos modelos culturais mesclados com as outras  formas de 

vivência que contribuem para um modo de vida típico e popular do bairro  . 

Apesar do assumir de uma identidade, que possa ter tido uma origem primordial ou 

que tenha sido criada por outros agentes em períodos precisos da nossa história, o ser 

humano tem necessidade da busca de um sentimento de pertença seja a um grupo, a uma 

comunidade ou a uma sociedade, de um ou outro modo.  

A identidade é também o que nos define, é um legado de memórias passadas, de 

experiências e relações que definem o que somos individual e colectivamente, assim como os 

nossos desejos e aspirações. A capacidade de preservação de uma identidade colectiva, 

através de memórias comuns e do património existente, reforça a união e as relações sociais 

entre pessoas, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação de uma comunidade e da 

localização do “eu” na sociedade e no mundo. 

  

                                                           

19 COSTA, António Firmino, Sociologia, Difusão Cultural, Lisboa, 1992, p 67. 
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 3A CIDADE OPERÁRIA DO SÉC. XIX E XX 

3.1 A problemática Sócio-Habitacional da Industrialização 

Após a 2ªa metade do século XIX, ocorreram mudanças importantes na estrutura 

económica em algumas cidades do país, o que motivou uma grande deslocação de pessoas do 

meio rural para as cidades (como Lisboa, Porto, Setúbal). Estas mudanças contribuíram para o 

fenómeno de suburbanização, a tentativa de satisfação das necessidades da procura 

habitacional acabou por levar à construção de pátios, Ilhas e vilas operárias de iniciativa 

privada20. 

Para melhor compreender este fenómeno, pretendemos aqui ilustrar a problemática 

da habitação para as classes trabalhadoras, recorrendo a algumas das soluções habitacionais 

proporcionadas à classe operária entre meados do século XIX e inícios do século XX, mais 

precisamente as ilhas na cidade do Porto e os pátios e vilas em Lisboa. 

 

3.1.1 As “Ilhas” da Cidade do Porto 

Não só em Lisboa, mas também noutras cidades que sofreram fenómenos de 

desenvolvimento demográfico rápido, que podemos observar fenómenos semelhantes de 

oferta e apropriação privada através de estruturas habitacionais dentro da cidade.  

Um dos casos relevantes causados pelo desenvolvimento histórico pode ser observado 

nas denominadas ilhas da cidade do Porto. Surgidas no século XIX, são um tipo de habitação 

operária que se expande e acompanha diferentes fases de desenvolvimento do nosso país e do 

próprio entendimento dos seus autores sobre a cidade. Também noutros países, acontecem 

casos idênticos. «A existência de tipologias semelhantes às ilhas em muitas cidades industriais, 

como nas britânicas, as back-to-back-houses, as railroad e dumbellhouses de Nova Iorque, os 

courons em França, as casas de corredor em Espanha, as vilas e pátios de Lisboa e os cortiços 

21, que surgiram no Rio de Janeiro e mesmo em S. Paulo»22.  

                                                           

20
 Pereira, Nuno Teotónio, Pátios e Vilas de Lisboa, 1870 -1930: a promoção privada do alojamento 

operário, 1994. 
21 No Rio de Janeiro foi desenvolvido um modelo habitacional semelhante ao das ilhas da cidade do 

Porto. Eram denominadas como “cortiços” e seguiam a mesma tipologia, processo de desenvolvimento 

e semelhante tipo de promotores das “ilhas”, sendo que eram destinadas às classes trabalhadoras. Os 

cortiços eram profundamente influenciados por esta tipologia portuguesa, devido às ligações e 

proximidade entre Portugal e Brasil, apenas sendo adaptadas ao clima tropical e eram destinadas a 

diferentes ocupações, de diferentes raças e culturas (Teixeira, 1994). 
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A partir das primeiras décadas do séc. XIX o crescimento da cidade do Porto é 

impulsionado pela rápida industrialização e pelo advir das redes de caminho-de-ferro. Este 

desenvolvimento acelera a partir dos anos 50, período marcado fortemente pelo “Fontismo”23, 

que se traduz num forte desenvolvimento, urbano, industrial e das vias de comunicação. Este 

fenómeno provoca uma cada vez maior necessidade de mão-de-obra que é suprida pela 

chegada de trabalhadores rurais à procura de meios de subsistência escassos nas suas terras 

de origem. Consequentemente há um aumento populacional da cidade em cerca de 75%. São 

as indústrias de tecelagem, de algodão e seda, tabaco, chapéus e metalurgia que maior 

crescimento sofreu, ao ponto de, no ano de 1891, um terço do operariado trabalhasse nestes 

sectores.  

O centro da cidade do Porto deixa de conseguir suportar este desenvolvimento 

contínuo, pelo que em 1890, as principais indústrias se encontram maioritariamente 

implantadas na periferia do núcleo medieval. É em consequência deste fenómeno que surgem 

as ilhas, de modo a suportar o alojamento operário, tão necessário à indústria emergente.  

Os terrenos de implantação das ilhas pertenciam inicialmente à burguesia fundiária, 

pois esta classe possuía a quase totalidade do solo urbano da cidade. Apesar de terem os 

meios necessários, não lhes era lucrativo investir em habitação para as classes operárias 

devido aos baixos salários, e às rendas altas que seria necessário impor no caso da construção 

de bairros privados. São os locatários pertencentes à pequena burguesia que vão promover a 

implantação de construções medíocres, mas de baixo preço, e de onde podiam obter alguns 

                                                                                                                                                                          

22
 MATOS, Fátima Loureiro, RODRIGUES, Rosa, As Ilhas Do Porto: Lugares de Resistência, 2009,pp. 34.  

23
 Nome dado à Politica de desenvolvimento fomentada por Fontes Pereira de Melo enquanto membro 

do Governo Regenerador, que tinha como programa aproximar o país do desenvolvimento europeu. 

Fig. 13 - Ilhas do Porto: solução habitacional para a classe operária composta por cassa enfileiradas nas traseiras dos edifícios 
burgueses. 
Fonte: https://www.google.pt/#q=fotos+ilhas+do+porto (18-09-13) 
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rendimentos. Manuel Teixeira (1985) refere que «As “ilhas”, nas suas características espaciais 

e na forma como se desenvolveram, eram talvez a única forma de habitação operária viável, 

capaz de responder aos interesses desta burguesia»24, daí a incisão no investimento destas 

construções. Também o edificado destinado principalmente à alta burguesia, ocupava grandes 

frentes de rua e, também os loteamentos estreitos criados pelo tipo de loteamento adoptado 

durante o governo dos Almadas, permitiram o desenvolvimento das ilhas no interior destes 

quarteirões. 

As ilhas do Porto, construídas por pequenas casas enfileiradas ao longo dos lotes 

estreitos ou encostadas nas traseiras dos edifícios já existentes, são compostas por um acesso 

estreito comum, que pode variar entre 1,5 e 2 m de largura. As ilhas surgem como a solução 

barata, que os promotores encontraram para instalar as famílias do operariado crescente. As 

casas, geralmente em número de 10 a 12 por ilha (em alguns casos com mais de uma centena), 

ocupam normalmente todo o lote, e as ligações ao exterior são feitas através dos corredores 

existentes por baixo das residências burguesas. As construções são constituídas por um só 

piso, cobertas por telha vã, de paredes exteriores em pedra, e por uma só fachada com uma 

porta e uma pequena janela. Os 4 metros de frente por 4 de profundidade, com 2 a 2,5m de 

                                                           

24
 TEIXEIRA, Manuel A. Correia, Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das “ilhas” da 

cidade do Porto, 1985, p.81. 

 

Fig. 14 – Principais tipologias de ilhas – Rua de S.Vitor, Porto 
Fonte: TEIXEIRA, Manuel , A Habitação Popular no séc. XIX, 1994, 
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altura destas habitações eram demasiado exíguos para suportar três divisões: uma sala, que 

funcionava também como dormitório; uma cozinha e uma pequena alcova. Estavam divididas 

por simples tabiques de madeira, o que dificultava a privacidade e o bem-estar dos seus 

habitantes. 

As condições de vida dos moradores encontravam-se muito abaixo do razoável e a 

inexistência de infra-estruturas fazia com que a maioria das “ilhas” não tivesse saneamento 

nem abastecimento de água. Também o clima húmido da zona causava a degradação das casas 

contribuindo assim para a insalubridade local, o que era agravado pelo numeroso agregado 

familiar que de cada uma. Estas condições ambientais, complementadas com a dureza do 

trabalho operário e com uma alimentação deficiente, causavam graves problemas sanitários 

que minavam a saúde dos trabalhadores e abriam as portas às doenças contagiosas da época, 

tornando assim as ilhas em focos de doenças contagiosas25  

A Câmara Municipal apenas regulamentava as construções que tinham fachada para a 

rua, logo as edificações existentes nas traseiras não eram submetidas à sua aprovação, e eram 

ignoradas propositadamente, pelo que proliferavam sem qualquer controlo. Apenas depois do 

surto de febre bubónica em 1899, que também afectou as classes sociais mais altas, é que a 

Câmara reconhece as ilhas como parte da cidade e resolve tomar algumas medidas. A iniciativa 

visava melhorar as condições de vida das pessoas e evitar a propagação deste tipo de doenças, 

com foco nas ilhas, de modo a resolver o descontentamento dos habitantes operários e das 

classes sociais mais elevadas26.  

No início do século XX surgem assim, novos Códigos que já exigiam o licenciamento das 

construções das ilhas, contudo continuaram a propagar-se, sendo agora construídas na 

ilegalidade. Apenas a partir de 1940 é que o município do Porto avança com medidas mais 

activas para resolver problemas de carácter higiénico e prevenir surtos epidémicos. Para tal, 

recorre à demolição de algumas “ilhas” e ao realojamento dos habitantes em bairros sociais 

periféricos o que, para além da segregação social de que antes os habitantes eram alvo, causa 

também uma segregação espacial em relação ao centro da cidade.  

O esforço por parte do município, acaba por não ter os resultados esperados, o que 

provoca um aumento de descontentamento da classe operária, pelo que no pós 25 de Abril de 

1974 dá-se um incremento no interesse em resolver o problema da habitação operária, 

                                                           

25 Idem pp.82. 
26 Ibidem.  
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renovando as formas de actuação através do programa SAAL27. A este, outros programas se 

seguiram, sem contudo resolver um dos maiores problemas da cidade do Porto, o das ilhas e 

sobretudo o da habitação para populações carenciadas. Por um lado passa a existir um esforço 

económico por parte do Estado com intenção de melhorar as condições de vida dos 

habitantes. Por outro, uma parte substancial dos moradores actuais, cuja pobreza não lhe 

permite grandes oportunidades, continuam a morar em situações habitacionais de baixa 

qualidade, estando dependentes da intervenção do Estado neste sector. 

As ilhas e os seus moradores são desvalorizados e estigmatizados, trata-se de lugares 

desprezíveis, de reputação negativa e ligados à criminalidade. Viver na ilha é, para os outros 

cidadãos, ser social e moralmente inferior, é ser marginal (Pereira, 2010, pp.4-8). A exclusão 

social de que são alvo reforçou o auto fechamento destes espaços e seus habitantes. Nestes 

espaços parece ser clara a diferenciação espacial do que é público, correspondente ao exterior 

do quarteirão, do que é privado, composto pelas suas habitações e ainda do que é semi-

privado, constituído pelos corredores de acesso às casas onde só os habitantes das ilhas são 

bem-vindos.  

Para os habitantes da ilha ascender socialmente passa também por ter acesso a 

maiores níveis de conforto e melhores condições de habitabilidade, com acesso a infra-

estruturas, equipamentos e outros espaços públicos. Alguns moradores trocavam de bom 

grado as pobres condições de vida por outras melhores que os bairros sociais lhe poderiam 

oferecer mas, apenas na condição de ficarem perto do local de origem, de modo a manter uma 

relação de proximidade com as zonas onde construíram as suas memórias e relações afectivas. 

Mas quando se coloca a questão de mudar de habitação, a maior parte dos moradores oferece 

resistência, referindo que os bairros sociais não são alternativa, por serem impessoais, sem 

alma própria, sem recordações, afectos e memórias.  

Também as relações de vizinhança e a solidariedade entre moradores são apontadas 

como importantes para a vivência da população, sendo que remontam aos modos de vida nas 

ilhas desde há várias gerações. A ilha é, afinal, o lugar onde nasceram, onde criaram os filhos, 

onde estão as suas memórias, marcadas por uma identidade colectiva derivada do decorrer da 

história.  

As ilhas continuam a ser habitadas por uma população onde os jovens têm bastante 

peso, de mão-de-obra pouco qualificada e, segundo Matos e Rodrigues (2009), a maioria 

                                                           

27
 Serviço Ambulatório de Apoio Local, que apelava à auto-construção participativa era um programa 

patrocinado pelo Estado através do Fundo de Fomento da Habitação, vigorou entre 1974 e 1976. 

 



O PAPEL DA ARQUITECTURA NA REVITALIZAÇÃO DE ZONAS SOCIAL E URBANISTICAMENTE DEGRADADAS  

 

32 

desejava mudar de habitação. Contudo  a população que as ocupa está dividida em diferentes 

grupos, sendo mais antigo constituído pelos mais idosos de origem exterior ao Porto, que não 

desejam abandonar as suas casas, uns porque têm algumas posses e são proprietários das 

casas onde adquiriram algum conforto, e os outros, que devido ao baixo poder económico, 

não têm capacidade de melhorar as actuais condições de vida.  

As ilhas deram um forte contributo para a cidade que o Porto é hoje em dia e tentam 

ainda resistir à extinção exigida pelos novos tempos. Assim, as ilhas permanecem ocupadas, 

mesmo por aqueles que desejam a mudança. A falta de recursos económicos para pagar uma 

renda em casa condigna e a política institucional para a habitação social, faz com que as ilhas 

continuem a ser uma forma de habitação procurada dentro da cidade do Porto.  

 

3.1.2 O Bairro Social do Arco do Cego 

Durante o Estado Novo, até à década de 60, face à falta de oferta de alojamento para 

as classes populares e laboriosas, são realizadas algumas intervenções com vista a 

proporcionar alojamento para os trabalhadores. Para dar resposta a estas carências foram 

também construídas e arrendadas habitações de baixa qualidade em terrenos livres e sem 

grande valor nas traseiras de outros edifícios. O sector privado começa assim a rentabilizar os 

terrenos desvalorizados e a realizar pequenos investimentos em habitação operária, 

desenvolvendo-se assim os “pátios” e as “vilas” em Lisboa, à semelhança das “ilhas” no Porto.  

Também o Estado numa resposta ao problema tentou acudir às necessidades das 

classes populares, tendo mandado construir bairros como por exemplo: o bairro do Arco do 

Cego, embora a sua edificação se tenha iniciado em 1919, a inauguração oficial decorreu 

apenas em 1935; o bairro social da Ajuda/Boa Hora, inaugurado pouco depois e cujo início da 

construção data de 1914; o Bairro da Encarnação, construído como bairro de casas 

económicas, entre 1940 e 1946, no qual «o arquitecto Paulo Montez que nele ensaiou um 

pretenso modelo de “aldeia portuguesa” adaptado à ideia de “cidade Jardim”28e o Bairro 

Padre Cruz, composto inicialmente em 1959 por casas desmontáveis em fibrocimento 

ondulado como medida provisória, de forma a realojar famílias desalojadas de outros pontos 

da cidade29.  

                                                           

28
 Francisco Carvalho, Santa Maria dos Olivais: uma freguesia património de Lisboa, pp. 4. 

29
 O Bairro Padre Cruz é bastante marcante no que diz respeito ao realojamento de populações, sendo 

considerado o maior bairro social da cidade de Lisboa. Depois dos alojamentos provisórios de 1959, 

começa-se a construção de outra zona do bairro de moradias em alvenaria em 1961, como que de uma 
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Os “bairros de casas económicas” situavam-se na periferia das cidades e 

caracterizavam-se pela sua simetria e organização e possuíam alguns espaços verdes, seguindo 

a ideia de moradia, destinavam-se às classes médias apoiantes do regime “ainda que o 

discurso oficial se procurasse dirigir às classes trabalhadoras”30.  

O Bairro Social do Arco do Cego (1935),situado no centro da cidade de Lisboa ocupa 

uma localização privilegiada entre a praça de Londres e o Campo Pequeno, com acesso a bons 

equipamentos e transportes públicos como comboio e metro. Em 1918 é lançado um decreto 

que reconhecia as dificuldades da classe operária e propunha as medidas necessárias para 

resolver este problema31 estabelecendo condições e preços para a habitação a baixos, de 

tipologia unifamiliar e com ou sem jardim, assim como as infra-estruturas necessárias como 

saneamento e esgotos. Em 1919 o governo negoceia um empréstimo que era destinado à 

execução de cinco bairros operários que, dois anos depois foram suspensas, com excepção do 

Bairro do Arco do Cego.  

Estando o bairro já terminado, com as devidas infra-estruturas e já inserido na malha 

urbana da cidade, constata-se que a finalidade subjacente à edificação deste bairro seria 

impossível de cumprir, dado que as rendas eram mais caras do que suposto e eram 

inacessíveis às classes mais baixas, pelo que as moradias acabaram por ficar na posse de 

funcionários da Câmara ou numa classe média com posses económicas e fieis ao regime, em 

vez daqueles a que inicialmente se destinavam. Apesar deste importante factor, o bairro do 

Arco do Cego e, pouco depois, o da Ajuda, foram inaugurados pelo Estado Novo, que assim 

                                                                                                                                                                          

“aldeia branca” se tratasse. Em 1975 construem-se edifícios em alvenaria e, a partir dos anos 90 dão-se 

grandes intervenções, entre elas a construção de conjuntos de habitação colectiva. Já em 2011 são 

iniciadas obras de requalificação do bairro e, com elas, várias propostas que visam melhorar as 

condições de vida dos habitantes, assim como vários aspectos urbanos, sociais e habitacionais. 
30 TEIXEIRA, Manuel A. Correia, As estratégias de habitação em Portugal, 1880-1940, in Análise Social, 

vol. XXVII (115), 1992 (1º.), 65-69, pp. 15. 
31 

FERREIRA, Maria Júlia, O Bairro Social do Arco do Cego – uma aldeia dentro da cidade de Lisboa, 1994. 

Fig. 16 – Rua do Bairro social do Arco Cego composta por 
moradias unifamiliares de dois pisos. 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/biblarte/6958890449/ 
(22-10-13) 
 

 

Fig. 15 Moradias reabilitadas do bairro social do Arco Cego.  
Fonte: http://www.flickr.com/photos/heldercotrim/2495193843/ 
(22-10-13) 
 

 

http://www.flickr.com/photos/biblarte/6958890449/
http://www.flickr.com/photos/heldercotrim/2495193843/
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clamava conseguir dar resposta às necessidades da população, o que acabava por não 

corresponder à realidade.  

Quanto à configuração do bairro do Arco do Cego, este é marcado por uma planta de 

malha ortogonal e simétrica em relação a um eixo central. É composto por 481 moradias de 

dois ou três pisos dispostas em banda ou em prédios colectivos, respectivamente e por 12 

estabelecimentos, duas escolas primárias e um liceu. Também as vias, que foram 

hierarquizadas e os espaços públicos foram pensados, tendo sido criados largos e espaços 

verdes para a população residente. 

Devido às suas características, o bairro do Arco do Cego não corresponde à finalidade 

que se atribui à habitação social nos dias de hoje, dado que nem sequer foi habitado pelas 

classes mais baixas que constituíam inicialmente o seu público-alvo.32Apesar da proximidade 

com o centro de Lisboa e das suas boas acessibilidades, os transportes públicos limitam-se a 

circundar este lugar, não penetram no bairro, acentuando assim o seu isolamento físico e 

social. 

Pese embora a intervenção pública na resolução das carências habitacionais por parte 

do Estado Novo tenha sido ineficaz e ausente, o bairro do Arco do Cego é hoje representativo 

de um período da nossa história, sendo também ele importante como elemento de memória 

colectiva para a cidade e seus habitantes.  

 

3.2 A problemática da Industrialização na Área Metropolitana de Lisboa 

A construção dos bairros sociais promovida quer pelos municípios, quer pelo Estado ou 

ainda por particulares, não foi suficiente para suprir as necessidades da habitação que se 

seguiu às mudanças na estrutura económica provocadas pelo abandono da agricultura e maior 

investimento no sector terciário e indústria. As classes mais baixas, de parcos recursos 

económicos não possuíam rendimentos capazes de pagar terrenos e rendas de preços 

elevados praticados no centro da cidade, tendo passado a procurar outras soluções, como 

viver em quartos, partes de habitações ou em casas demasiado pequenas e sem condições de 

habitabilidade capazes de albergar a família. Outras soluções encontradas por estas classes de 

poucos recursos foram a construção de bairros de barracas (de madeira, plástico e outros 

materiais) em zonas menos próprias, onde se sujeitavam a precárias condições de 

habitabilidade. Começam então a deslocar-se para os concelhos limítrofes onde vão construir 

                                                           

32 
Idem. 
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as suas casas, por vezes, clandestinamente e onde se começam a desenvolver bairros inteiros 

de construção ilegal. À rápida proliferação destas zonas clandestinas, associa-se a uma notável 

falta de infra-estruturas, de serviços e de equipamentos de apoio à população, fragilizando 

ainda mais as condições de vida das populações residentes. 

Durante o final da década de 60 até à década de 80, os bairros 

de barracas vão-se consolidando, ao mesmo tempo que se desenvolve 

um outro tipo de construção, as casas de “alvenaria abarracada”. Este 

fenómeno de suburbanização nos limites do concelho de Lisboa 

verificou-se com mais intensidade nos concelhos Amadora, Loures e 

Oeiras, concelhos de fácil acesso ao centro e que possuíam também 

alguma oferta de emprego33. Durante este processo, zonas de terrenos 

insalubres e de difícil acesso são ocupados por populações que, sem 

qualquer apoio a nível social e ausência de serviços ou de 

equipamentos, procedem ao mesmo tipo de urbanização, contribuindo 

também para a segregação e a exclusão social deste tipo de população. 

Com a descolonização das ex-províncias ultramarinas, durante 

a década de 70, o fenómeno agrava-se e um grande número de 

pessoas de diferentes origens procura habitação na cidade, já de si 

escassa. Este facto faz com que a procura se concentre sobretudo na 

periferia e no mercado clandestino. Também a desertificação do centro 

de Lisboa e as migrações registadas fazem com que o fenómeno de 

suburbanização se acentue e, consequentemente, aumente a 

construção de bairros ilegais nos limites da Área Metropolitana de 

Lisboa34.  

Deste modo, os municípios a Norte de Lisboa (Oeiras, Cascais, 

Sintra, Loures e Vila Franca de Xira) crescem muito rapidamente em 

termos demográficos sendo que “em vinte anos a sua população mais 

que duplica, atingindo os 620 mil habitantes em 1970”35. Os, 

                                                           

33
 CARDOSO, Ana, PERISTA, Heloísa, A Cidade Esquecida, 1994. 

34
 XEREZ, Romana, Dinâmicas do Território: Centralidades e Gentrificação na Área Metropolitana de 

Lisboa, 2008. 
35

 COSTA, Carlos A. Bana e, Dinâmica de expansão da área Metropolitana de Lisboa - Aspectos 

populacionais e movimentos de activos nas periferias, 1998, pp.39. 

Fig. 17 – Evolução Demográfica na Área Metropolitana de Lisboa, entre 1920 e 1981. 
Fonte: COSTA, Carlos A. Bana e, Dinâmica de expansão da área Metropolitana de Lisboa - Aspectos populacionais e movimentos de 
activos nas periferias, 1998. 
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municípios a Sul, sofreram também um aumento populacional acentuado embora em menor 

grau, sobretudo depois, da inauguração da ponte sobre o Tejo, em 1966. No decurso do 

tempo, a evolução populacional aumentou exponencialmente nos municípios quer a Norte 

quer a Sul da capital, enquanto no centro de Lisboa, o número de residentes sofreu apenas um 

ligeiro aumento.  

A Área Metropolitana de Lisboa vai evoluindo, crescendo e modificando para 

municípios cada vez mais distantes do seu centro. A diferença da densidade populacional, que 

no início da Primeira República rondava os 5500 hab/Km2 em Lisboa, enquanto em outros 

concelhos da AML pouco ultrapassavam os 200 hab/Km2, começou a esbater-se. Em alguns 

casos, esta densidade começa até a inverter-se36, pelo que as situações de precariedade social 

e habitacional vão aumentando cada vez mais, carecendo de resolução por parte dos órgãos 

governativos. 

Esta evolução demográfica, não acompanhada por uma programação institucional a 

longo prazo, faz com que o número de bairros com más condições de habitabilidade cresça e 

que os existentes fiquem cada vez mais degradados. 

Num estudo feito em 130 bairros degradados de Lisboano início da década de 9037, os 

habitantes deste tipo de bairros reconhecem os factores que fazem com que não gostem de 

viver no bairro, sendo estes, a falta de condições de habitabilidade e as carências sociais que 

atraem outros tipos de problemas. Mas em relação ao gosto pelo bairro, são referidas 

principalmente as relações de vizinhança, os amigos e a família, já que grande parte da vida 

quotidiana é vivida no interior destes bairros, o que favorece o fortalecimento das relações 

sociais entre os habitantes e a vivificação da cultura de origem no interior do mesmo. As 

características destes bairros tendem a reforçar o distanciamento do bairro face à sociedade, 

já que faz com que os habitantes se fechem demasiado no seu interior e que se forme uma 

opinião negativa por parte da população envolvente, gerando fenómenos de estigmatização e 

de segregação social e espacial. 

A par destas movimentações aparecem outros bairros de génese ilegal promovidos por 

promotores imobiliários que, na ausência de projectos de crescimento da urbe ou à revelia dos 

existentes, fomentam o loteamento de terrenos. Estes promotores aproveitam-se da falta de 

resoluções institucionais para promover a venda de lotes de terrenos a preços especulativos 

tirando daí proveitos económicos. 

                                                           

36  
Em 1981, o recente concelho da Amadora tinha uma densidade populacional de 5000 hab/Km2. 

37
  COSTA, Alfredo Bruto da, PIMENTA, Manuel, Minorias Étnicas Pobres em Lisboa, 1991. 
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Como principal forma de expansão urbana na periferia da Área Metropolitana de 

Lisboa, surgem assim várias construções e loteamentos clandestinos, localizadas ao longo das 

redes viárias de acesso ao centro de Lisboa, mas também em zonas de paisagem protegida, em 

áreas costeiras e outras num processo muitas vezes lento e disperso. Os “clandestinos” 

introduzem assim na periferia, uma grande alteração na estrutura fundiária, construindo 

habitações de tipologia unifamiliar de baixa densidade em terrenos rústicos, onde não tinham 

acesso a infra-estruturas básicas, nem a equipamentos e serviços de proximidade. 

A expansão deste fenómeno, a ausência de planeamento e de controlo social e 

administrativo, fazem com que o Estado comece a tomar medidas que visaram combater este 

fenómeno que evitem a proliferação da habitação clandestina, ao mesmo tempo que tenta 

implementar medidas de revitalização urbana. 
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 4CONSTRUÇÃO CLANDESTINA EM PORTUGAL 

4.1 Consequências e Intervenção 

«Construção Clandestina – é a designação dada, em Portugal, à construção feita sem 

autorização das Câmaras Municipais às quais compete licenciar e controlar as obras realizadas 

por particulares. No entanto, e para além do sentido de ilegalidade, o termo clandestino 

pretende acentuar a actuação escondida, camuflada, subterrânea, dos construtores»38 

 

A cidade planeada é, hoje, uma necessidade das sociedades desenvolvidas, de modo a 

criar cidades com qualidade, equilibradas e sustentáveis. Assim, o planeamento é usado como 

mecanismo de organização e desenvolvimento, mas também como instrumento de controlo 

social de produção. Contudo, as cidades não se desenvolvem sempre segundo o modo 

planeado e vão-se expandindo ao longo do tempo através de processos clandestinos, 

consoante as necessidades dos seus habitantes. Deste modo, em Portugal, surgem então 

habitações e bairros clandestinos inteiros dentro da cidade e na sua periferia, face à ausência 

de um mercado legal acessível às classes média baixa e classe popular. 

 Assim, as Câmaras Municipais começam a tomar medidas para conter a 

proliferação destas soluções habitacionais, enquanto se procuram encontrar respostas para as 

classes com menos recursos económicos. Algumas destas medidas passam pela demolição de 

alguns bairros de barracas (que se consideram não serem passíveis de reconversão) e 

respectivo realojamento dos habitantes em bairros sociais criados de raiz, ou então pela 

criação de zonas de AUGIS, possíveis de reconverter e requalificar. 

 

4.1.1  A Questão do Realojamento e as Suas Consequências 

Muitas vezes, a resolução para combater os problemas sociais e habitacionais dos 

bairros carenciados e problemáticos, passa pelo realojamento das populações em planos 

projectados de raiz. Com esta acção, é possível resolver-se muitos problemas de alojamento 

mesmo a nível de infra-estruturas básicas, que muitos dos bairros de origem não possuem, e 

trazer melhores condições de vida aos seus habitantes. Apesar de ser uma das soluções 

                                                           

38
 SOARES, Bruno, Urbanização Clandestina e Política Urbana, in: Sociedade e Território,1984, pp.18. 
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(principalmente a partir da década de 1990 através do programa PER)39 praticadas para 

eliminar bairros de barracas e outras situações de precariedade, já bastante degradados e 

problemáticos, o realojamento, por vezes, não têm o efeito positivo esperado.  

Com a transferência da população de bairros de barracas para estes bairros sociais 

situados na periferia, são, também transferidos muitos dos problemas existentes, 

nomeadamente a situação de segregação e marginalização em que estas populações se 

encontravam e que é reforçada com o realojamento nestes bairros periféricos.  

Também a uniformidade e estandardização do edificado construído, «as gavetas»40 em 

que as pessoas são colocadas, faz com que os habitantes não se identifiquem com os espaços 

proporcionadas, sendo difícil e complexa a sua acomodação aos novos espaços. Nuno Augusto 

(2000) sintetiza bem estes problemas: «A construção dos bairros sociais caracterizou-se, até 

hoje, por uma certa “megalomania arquitectónica” baseada em construções em altura, 

capazes de realojar o maior número possível de famílias, reduzindo assim mais drasticamente 

os indicadores (e a visibilidade) de situações de subdesenvolvimento urbano baseados nas 

condições de habitação» 41.  

Através de vários estudos realizados na zona da Área Metropolitana de Lisboa, Isabel 

Guerra (1998) analisa as consequências sociais causadas pelo realojamento em bairros sociais, 

de populações oriundas de bairros de lata. 

Alguns dados desta investigação que data dos finais dos anos 90 revelam que a taxa de 

desemprego destes bairros é duas vezes superior à do país e que 60% destas populações têm 

rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos. A este facto é acrescentada uma 

limitação de ascensão profissional, dado que apenas menos de 1% da população tem um nível 

de instrução média ou superior e que a maioria dos moradores dos bairros de realojamento 

trabalha no sector terciário. A insegurança no campo profissional é também um factor 

limitativo de estabilidade económica, pois apenas pouco mais de metade dos trabalhadores 

residentes nestes bairros têm contrato efectivo de trabalho. A escolarização reduzida, muitas 

vezes resultante de um início da vida activa precoce contribuindo assim para o sustento do 

grupo familiar, acaba por marcar uma posição social definida e causa uma reduzida 

expectativa de progressão profissional e económica destes moradores.   
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 PER - Programa Especial de Realojamento. 
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 GUERRA, Isabel, As Pessoas Não São Coisas Que se Ponham em Gavetas, 1994, pp. 11-16. 
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Pode-se afirmar que «O realojamento é um processo de «urbanização à força» que é 

obrigado a esquecer que o processo de habituação à cidade é lento»42.  

Isabel Guerra (1998) considera que este processo forçado causa um romper abrupto 

com o modo de vida anterior nos bairros de lata e com os modelos de apropriação, mais rurais 

do que urbanos. Apesar de haver um gosto pela casa, que é agora dotada de melhores 

condições do que a habitação anterior, os residentes demonstram insatisfação pelo modelo de 

habitação, que agora se constrói em altura e carece da relação interior e exterior antes 

existente. Apesar destes aspectos negativos, o acesso a uma habitação condigna reflecte uma 

valorização material e também afectiva pela nova habitação, assim como uma mudança na 

imagem que os habitantes têm de si mesmos, mas que parece não interferir por completo no 

modo de vida.  

Quanto à percepção e gosto face ao bairro, o desagrado é predominante, dado que é 

considerado um espaço de conflito e de insegurança. Associado a uma imagem pública 

negativa a que querem fugir, o bairro é desvalorizado nas suas características urbanísticas e 

são apontadas factores sociais negativos, como a pobreza, a criminalidade e o estigma a que 

estão sujeitos no exterior. Apesar desta imagem geralmente negativa, não é «impeditiva de 

uma forte sociabilidade, mas ela é expressa frequentemente de forma negativa, violenta e 

marginal»43, verificando-se que, mesmo as relações sociais, sofreram modificações com o 

realojamento.  

As relações de vizinhança parecem, assim, também terem sido afectadas, numa 

mudança de um modelo de habitar rural para o urbano. O enfraquecimento das relações 

criadas durante tanto tempo, a ruptura da ligação directa entre interior e exterior, assim como 

sentimentos de insegurança no interior do bairro, parecem fazer com que as pessoas se 

concentrem mais na vivência dentro da sua habitação e não tanto em comunidade. Este facto 

não pode ser dissociado dos sentimentos de solidão pela diminuição do convívio entre vizinhos 

e com o aumento dos problemas de marginalidade nas faixas etárias mais jovens, dado que 

diminui o controlo social, normalmente mais forte entre comunidades com relações mais 

próximas. 

Fazendo um breve balanço, o realojamento tem realmente o seu lado negativo, mas 

também positivo, caso seja bem planeado e sejam criados os apoios necessários para a 

população prosperar. Apesar da perda de pertença identitária, da diminuição das relações de 

vizinhança, dos conflitos e da imagem maioritariamente negativa e estigmatizante do bairro, 
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as condições de vida, a concretização de uma ambição, uma nova dinâmica pessoal e familiar, 

assim como a criação de apoios sociais necessários, podem contribuir para uma maior 

integração sócio-profissional na sociedade por parte dos habitantes. 

Deste modo, é necessário acompanhar estes residentes nos novos bairros, para 

resolver os problemas existentes para que não proliferem e influenciem o desenvolvimento 

dos mesmos. A criação de serviços e equipamentos sociais de apoio à população pode 

contribuir para o envolvimento dos habitantes em diversas actividades que os estimulem e 

contribuam para a sua inserção na sociedade. É necessário ter em atenção que não são apenas 

os novos habitantes que se têm de acostumar ao novo bairro e a novas vivências, mas também 

há que construir tendo em atenção os modos de habitar e os modelos culturais da população-

alvo. Também um apoio social contínuo à população mais carenciada, assim como o 

acompanhamento dos jovens e adolescentes, podem assegurar a sua inserção na comunidade 

e na escola.  

 

4.1.2  As AUGI e os “Clandestinos”  

Para combater a incidência da construção ilegal o Estado interveio através do 

enquadramento legal, surgindo assim o Decreto- Lei nº 46673 de 29 de Novembro, que pela 

primeira vez regula o loteamento urbano,  sendo o seu regime revisto pela Lei nº 289/73 de 6 

de Junho, que regula a intervenção das autoridades administrativas e impede a venda dos 

terrenos rústicos em lotes individuais.44 A estas tentativas de regulamentação de loteamento, 

outras leis se seguiram sem contudo terem os resultados desejados continuando a proliferação 

da construção clandestina. Deste modo, houve necessidade de nova legislação, instaurando-se 

assim o regime excepcional de reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) 

regulado pela Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelas Leis n.ºs 

165/99, de 14 de Setembro; 64/2003, de 23 de Agosto; 10/2008, de 20 de Fevereiro. Segundo 

RAPOSO e VALENTE (2010),entre Abril de 1974 e a Lei das AUGI em 1995, existem três 

períodos no processo de reconversão dos clandestinos: um período revolucionário que leva ao 

Decreto-Lei 804/76 de 6 de Novembro que vai de encontro à recuperação e reconversão dos 

lotes clandestinos e contra a política repressiva até aí seguida; segue-se um segundo período 

em que alguns municípios dotam de infra-estruturas, os loteamentos ilegais; num terceiro 

período as organizações de proprietários e as suas associações passam a conduzir o processo 

de legalização. 
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Tendo em vista uma reconversão dos bairros clandestinos e a sua reinserção na 

cidade, surge a Lei das AUGI’s (Áreas Urbanas de Génese Ilegal)45, em 1995. Uma AUGI 

designa, «numa perspectiva jurídica, os “loteamentos clandestinos” passíveis de reconversão 

urbanística no quadro da Lei e dos Planos Directores Municipais em vigor»46, ou seja, as zonas 

com possibilidade de serem requalificadas e as habitações legalizadas, por parte dos seus 

proprietários e comproprietários.  

A Lei das AUGI apela ao dever de reconversão urbana dos solos abrangidos, por parte 

dos seus proprietários e valoriza o diálogo entre proprietários e as Câmaras Municipais, 

através de uma participação activa. Deve basear-se numa relação de confiança e de contacto 

directo entre a população, através de organizações/associações de moradores e os 

representantes da Câmara municipal, de modo a criar uma maior solidariedade e 

sustentabilidade social. Num estudo sobre os «Clandestinos» das periferias de Lisboa47 

realizado em 1996 por GUERRA; PINTO e QUEDAS foi observado que 60% dos inquiridos 

provinham de zonas rurais, pelo que os seus progenitores tinham uma ligação directa ao 

mundo rural. Este factor fez com que procurassem manter um trabalho na cidade, mas sem 

negligenciar os seus modelos culturais de origem, mantendo-se o desejo de ter uma moradia 

unifamiliar com um terreno onde pudessem cultivar produtos agrícolas para consumo próprio. 

Isabel Guerra, Teresa Pinto e Maria João Quedas (2010) salientam que «(…) com um 

entendimento desta (da Casa) como um bem de uso e um símbolo que, no presente 

corresponde à melhoria das condições de habitação, mas que será, no futuro, o legado possível 

a transmitir aos filhos. Na combinação entre um presente (aspiração de bem estar na vida) e 

um futuro para si (segurança) e para os seus filhos (património a legar), a casa clandestina 

parece apresentar-se como o limiar de aspiração possível face às dificuldades de promoção a 

outros níveis da vida social»48. 

 Devido à precariedade antes vivida no mundo rural, estes residentes não possuem 

grandes aspirações profissionais, o que também se deve ao seu reduzido nível de instrução e 

de formação, possibilitando uma inserção profissional limitada em actividades precárias e 

pouco qualificadas. Deste modo, a posse de uma habitação simboliza um modo de realização 

                                                           

45 O regime excepcional de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) é regulado pela Lei 
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Fig. 19 - Bairro clandestino dos Moinhos da Funcheira, Amadora 
- arruamentos ainda em terra batida. 
Fotografia antiga da autora. 

 
 

pessoal e familiar deste tipo de população e ao mesmo tempo, garantem a sua segurança, 

independência e privacidade, assim como garantem a continuidade do património que um dia 

será herdado pelos seus descendentes. 

 Para além da importância dada à família e ao espaço residencial, podemos 

também observar a relevância das relações de vizinhança que se criam no interior destes 

bairros. São criadas relações fortes entre vizinhos, que se verificam na reunião dos mesmos 

nos espaços de encontro e de lazer, assim como, nos estabelecimentos comerciais e espaços 

públicos, reforçadas pela identidade comunitária que se formou através de uma origem 

comum ou durante o processo de construção ilegal. 

Numa outra pesquisa realizada no Bairro Fernão Ferro, de origem clandestina, Teresa 

Costa Pinto (1998) tenta explorar a lógica de construção e de apropriação do espaço pelos 

construtores, relacionando-a com o seu modo de viver; o seu passado e as suas aspirações. A 

existência de modelos de habitar semelhantes entre este tipo de zonas clandestinas, que 

evocam a existência de práticas construtivas específicas, analisando o sistema individual de 

representações e percepções dos moradores. 

Acerca dos moradores “clandestinos”, refere que o domínio simbólico está bastante 

presente no seu modo de habitar através de experiências e aspirações, que se traduzem sobre 

a forma de um modelo habitacional constituído pela moradia com jardim e horta. Numa 

tentativa de «ruralização do urbano»49 devido a uma rejeição do modo de vida na cidade, é 

através da habitação que estas pessoas retornam às origens e concretizam um projecto de 

vida, conseguido através da casa.  

A habitação passa a assumir não só uma dimensão funcional, como também simbólica, 

representando a concretização de um objectivo em que investiram as suas poupanças e em 
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 PINTO, Teresa Costa, Modelos de habitat, modos de habitar: o caso da construção clandestina do 

habitat, 1998, pp. 33. 

Fig. 18 – Bairro clandestino (AUGI) Moinhos da Funcheira, 
Amadora. 
Fotografia da autora. 
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torno do qual organizaram uma estratégia de vida, resultante de uma vida de trabalho, de 

privações e sacrifícios. Também simboliza o património que será legado aos filhos, tal como 

representa uma aquisição de um estatuto social.  

Também o modo de habitar é bastante concreto, dado que a apropriação do espaço 

está relacionada com modelos de concepção e organização de espaço, assim como de 

privacidade e independência, que são conquistadas aquando da construção da casa, estando 

correlacionadas com um modo de vida específico que concilia o urbano com o rural. Deste 

modo, a moradia idealizada é normalmente composta por um jardim e uma horta, que servem 

como «ocupação dos tempos livres após o regresso do trabalho e de outra forma de 

apropriação da casa, sublinhando a dimensão lúdica» e em que a «existência da horta ou da 

oficina é perspectivada sob a sua utilidade económica, como actividade paralela ao sustento 

familiar»50. 

A privacidade é realmente um factor relevante no quotidiano dos habitantes 

«clandestinos», revelando-se através dos espaços públicos e privados aquando da organização 

do espaço, assim como na relação interior/exterior da habitação. A separação entre público e 

privado está normalmente interligada com a componente simbólica e funcional, 

respectivamente. Deste modo, a frente da casa (como a fachada, o jardim, a zona da entrada e 

a sala) toma um lugar simbólico e menos funcional, «destinada a ser vista e a não ser usada»51, 

tomando a sala o lugar de recepção de visitas e um pouco isolada dos outros espaços de modo 

a preservar a vida privada. Já na retaguarda da casa estão situadas as zonas mais privadas e 

onde decorrem grande parte das actividades diárias, como a horta e a cozinha. A cozinha, por 

oposição à sala, não é tanto para ser vista, mas mais para ser usada, tornando-se assim num 

espaço polivalente de importância mais funcional, mas mesmo assim bastante simbólico. Com 

este modelo de organização do espaço, a vida familiar e privada é protegida do exterior, 

enquanto os espaços de convívio pretendem demarcar um estatuto social adquirido com a 

construção da casa. 

Esta aquisição de estatuto revela-se também através de um maior investimento na 

decoração das zonas mais frontais e simbólicas, pretendo expressar «a imagem que o sujeito 

tem de si ou gostaria de ter e que quer transmitir aos outros»52, através de um sistema de 

representações e idealizações construídas ao longo da vida. As habitações são então marcadas 

por uma distinção visual que provém de uma ambição de inserção social, o que não acontecia 
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nas habitações anteriores, revelando-se através de elementos decorativos exteriores da 

fachada frontal, como varandas trabalhadas e revestimentos variados.  

Dado que estes habitantes possuem um nível reduzido de escolaridade, a ascensão 

social e profissional é, à partida, limitada, o que pode justificar o desejo de ascensão social 

revelado pela construção da casa, contraposto às limitações de ascensão sócio-profissionais 

reais. Mesmo devido a estas limitações, a vida dos habitantes é construída em função da casa 

própria, sendo valorizada como projecto de vida pelo qual se lutou, representando um modelo 

habitacional associado directamente ao modo de vida, representações e aspirações dos 

moradores. 

Para resolver muitos dos problemas da proliferação das construções ilegais, há que dar 

resposta a uma procura habitacional que não é igual à oferta existente actualmente, dado que 

as necessidades se modificaram ao longo dos anos e a oferta é pouco ajustada às necessidades 

das pessoas53. Quando a oferta não é igual à procura, as pessoas tendem a enveredar pelo 

mercado ilegal, ocupando áreas muitas vezes protegidas ou reservadas a usos agrícolas, com 

grande impacto no curso natural dos ecossistemas, gerando também problemas de 

insalubridade. 

Deste modo, há que adaptar a oferta ao que as pessoas precisam e/ou vão precisar, no 

seu futuro, fazendo com que a flexibilidade seja um ponto de atractividade no mercado legal. 

Ao criar tipologias específicas, mas flexíveis, assim como a prática de preços razoáveis ao 

alcance das condições actuais das classes sociais com menos poder económico, pode criar-se 

competitividade e combater as dificuldades e resolver a problemática que as construções 

clandestinas continuam a provocar nos dias de hoje. 

Acerca da vivência das pessoas nos bairros construídos na clandestinidade, é 

necessário preservar a identidade e a cultura de origem dos seus habitantes, apoiando a 

população mais vulnerável, através de um suporte social que os encaminhe e satisfaça as suas 

necessidades básicas. Há também que melhorar as zonas públicas e habitacionais, 

contribuindo assim para melhores condições e para uma melhor vivência no bairro, reforçando 

as sociabilidades e acções de solidariedade entre os moradores. Deste modo, é possível 

contribuir para o equilíbrio e sustentabilidade de um bairro outrora frágil, degradado e 

segregado. 
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4.2 Intervenção das organizações do 3º sector 

A integração social e espacial no caso dos bairros de barracas e dos bairros sociais onde 

a exclusão é mais acentuada passa por vezes através da intervenção de organizações não-

governamentais que, apoiam estas comunidades mais carenciadas através de intervenção 

activa e constante. O impacto positivo que estas acções tiveram na vida destas populações 

merece ser objecto de análise, pelo que serão descritos alguns casos de estudo que são dignos 

de destaque. Um dos casos mais interessantes é o Moinho da Juventude na Cova da Moura 

que, através de iniciativas próprias, com o apoio de outras entidades e implementação de 

projectos inovadores, conseguiu efectivamente agir em prol da população e proporcionar-lhe 

melhores condições de vida, promovendo a sua auto-estima e dignidade. Também outros 

casos que aqui serão aflorados e que têm intervenção nos domínios sociais serão abordados, 

tas como o Moinho da Juventude, o Programa K’ Cidade e a Orquestra Geração. 

 

4.2.1  Caso de Estudo 1 – Moinho Da Juventude, Cova da Moura 

O exemplo da ONGD (Organização Não Governamental para Desenvolvimento) do 

Moinho da Juventude, situado na Cova da Moura, pode ser considerado exemplar como 

associação de apoio a uma população carenciada num bairro de natureza ilegal.  

O Bairro do Alto da Cova da Moura, situado na parte Nascente do concelho da 

Amadora, pertencente à nova freguesia denominada Águas Livres54. As primeiras habitações 

aparecem como residência dos trabalhadores rurais que exerciam a actividade na então 

denominada Quinta do Outeiro, que deixou de ser trabalhada na década de 50. O Alto da Cova 

da Moura está dividido em várias parcelas que pertencem a vários proprietários particulares e 

algumas à Fazenda Pública55. Contudo a origem do Bairro da Cova da Moura deu-se nos pós 25 

de Abril de 1974, aquando do regresso de portugueses vindos das ex-colónias como 

“retornados”56. A chegada de famílias de origem africana oriundas dos PALOP (Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa), principalmente de Cabo Verde, trouxe grande incremento ao 

bairro que se vai desenvolvendo e aumentando em espaço e população. Também com o 

passar dos anos, as habitações originalmente dispersas e fabricadas em madeira, foram 
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Fig. 21 - Mural de um edifício da Cova da Moura 
Fonte: http://linhas.nobolso.net/fotos/eu-tenho-um-
sonho,Maio 2013 

melhoradas e passaram a ser construídas em alvenaria, ocupando os espaços dos terrenos não 

construídos.  

Nos anos 80 é introduzida a iluminação pública e uma rede de saneamento básico, as 

casas, originalmente de um ou dois pisos, passam a crescer verticalmente dado que o espaço 

entre ruas irregulares escasseava por estar demasiadamente construído.  

Os primeiros ocupantes para obter maiores rendimentos, passam a arrendar quartos 

aos novos imigrantes que chegam em grande número. A partir dos anos 90 chegam também 

ao bairro novos imigrantes oriundos de países do Leste da Europa e, mais tarde, vindos do 

Brasil. Este facto consolidou o bairro da Cova da Moura como multicultural, sendo considerado 

«como uma das grandes portas à imigração, legal e clandestina, no nosso país»57, o que 

contribuiu para o desenvolvimento de uma série de problemas que começaram a agudizar-se 

no bairro: desemprego, emprego precário e pobreza contribuíram para a proliferação de 

problemas sociais e económicos, assim como o tráfico de droga e a criminalidade58. 

Pensa-se que o bairro seja composto actualmente por 6.000 habitantes, sendo 60% da 

sua população de origem africana, maioritariamente jovem e pertencente à população activa. 

Quase 45% desta população tem menos de 24 anos, e 22% menos de 14.59 

A Associação Cultural do Moinho da Juventude surge como projecto comunitário no 

início da década de 80. Foi através de algumas iniciativas informais de apoio às crianças e às 

mulheres, assim como através do seu apoio à luta pelo saneamento básico, que os próprios 

moradores se uniram para resolver problemas comuns ao bairro e à população residente. 
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 GODINHO, Marco, Cova da Moura – Bairro “Histórico” em Evolução, 2010 

58 SANTOS, Carlos Alves Gomes Dos, A (Re) Qualificação Sócio-Urbanística do Bairro Alto da Cova da 

Moura: os diferentes olhares institucionais, 2008, p.108. 
59

 http://redeciencia.educ.fc.ul.pt/moinho/associacao/hist_bairro.htm. 

Fig. 20– Fotografia de ATL do Moinho da Juventude 
Fonte: http//:www.dgidc.min-edu.pt,Maio 2013 

http://linhas.nobolso.net/fotos/eu-tenho-um-sonho
http://linhas.nobolso.net/fotos/eu-tenho-um-sonho
http://repositorio-iul.iscte.pt/browse?type=author&value=Santos%2C+Carlos+Alves+Gomes+Dos
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A acção do Moinho da Juventude procura envolver todas as faixas etárias, 

desenvolvendo iniciativas culturais e económicas, lutando também pela melhoria das 

condições de vida dos moradores, pela legalização das habitações e limpeza do bairro. Existem 

também acções de sensibilização dos moradores relativa a questões relacionadas com a saúde, 

assim como actividades de reactivação da cultura de origem, reavivando as raízes culturais dos 

moradores. 

Composta também pela cooperação de 90 colaboradores, o trabalho desta associação 

também se centra na alfabetização da população residente e na sua formação. No início da 

década de 90, o Moinho da Juventude desenvolveu cursos de formação profissional, 

destinados principalmente aos jovens em situação de risco e às mulheres, na sua maioria com 

empregos instáveis e com dificuldades económicas. Entre as actividades e serviços de apoio 

aos jovens, destacam-se o ATL, a Biblioteca Juvenil, o apoio escolar e alguns cursos de 

formação na área da informática, desporto e artesanato. A par das actividades económicas, 

que os próprios moradores criaram por conta própria, também muitos dos equipamentos e 

serviços, assim como as zonas de interacção social, foram sempre promovidas e dinamizadas 

pelos seus habitantes. 

O Moinho da Juventude é também composto por um Gabinete de Acção Social (GAS), 

que acompanha e tenta concretizar os projectos de vida dos moradores, trabalhando 

directamente com outras entidades que possam apoiar a sua concretização. Para além de 

integrar as pessoas nos sistemas de segurança social e saúde, proporciona acções de formação 

e de educação. O Gabinete de Acção Social tem ainda como objectivo estabelecer estratégias 

acerca dos problemas que afectam a comunidade, assim como ajudar as famílias no dia-a-dia e 

nas suas dificuldades mais básicas.  

 

4.2.2  Caso de estudo 2 – Programa K’Cidade 

O Programa K’ Cidade surge em 2004, tendo sido desenvolvido pela Fundação 

AgaKhan. O K’ Cidade, Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano, tem como 

principal objectivo dotar as comunidades mais pobres e socialmente excluídas de ferramentas 

que lhes permitam ter o seu próprio desenvolvimento e integração e, assim, promover a 

melhoria das suas condições de vida.  

A sua área de influência faz-se sentir principalmente  na Alta de Lisboa, na freguesia da 

Charneca e parte da freguesia do Lumiar, Casal da Mira Olivais, entre outros bairros 



O PAPEL DA ARQUITECTURA NA REVITALIZAÇÃO DE ZONAS SOCIAL E URBANISTICAMENTE DEGRADADAS  

 

52 

desfavorecidos. Assim, o programa trabalha em parceria com outras organizações locais e 

intervém em 4 domínios: cidadania, educação, família e formação. 

No aspecto da cidadania, o programa defende que é necessário aproveitar os recursos 

e as aptidões das populações, de modo a envolver as pessoas num compromisso colectivo que 

fomente a “multiculturalidade, o pluralismo, e a igualdade de oportunidades”60, caminhando 

assim para a inclusão de grupos sociais mais vulneráveis à exclusão social, como por exemplo, 

os imigrantes e minorias étnicas. A acção deste programa passa por criar oportunidades para 

que as pessoas possam desenvolver ou reforçar novas sociabilidades dentro da sua 

comunidade e com os seus pares, promovendo o espaço público e as actividades que aí se 

possam desenrolar.  

No que se refere á área da educação, a intervenção visa promover uma educação 

escolar de qualidade, que leve a juventude à plena cidadania, através de parcerias com escolas 

e outros agentes. É necessário envolver os jovens na participação comunitária e em 

actividades ocupacionais e, assim, evitar o seu envolvimento em situações de marginalidade, 

de modo a formar adultos responsáveis e activos. As famílias também deverão tomar parte 

activa na comunidade, apoiando-se mutuamente de forma a resolver os problemas que as 

afectam, seja na parte social, cultural, económica, educacional, ou até de resolução de 

conflitos. É, ainda, preconizado o desenvolvimento de conhecimentos e competências de 

adultos de todas as idades, desde a aprendizagem da língua portuguesa e inglesa, até ao uso 

de meios informáticos, fomentando assim a formação de adultos, principalmente de 

desempregados. A formação é, assim, uma ferramenta útil no desenvolvimento dos 

conhecimentos de pessoas com uma menor escolaridade, aumentando a sua possibilidade de 

evolução profissional e económica. Torna-se também uma forma de aumentar a auto-estima, a 

confiança, para que tentem inserir-se no mundo do trabalho e na sociedade, ou até mesmo 

criar o seu próprio emprego.  

O Programa K’Cidade procura potenciar a possibilidade de inclusão social destas 

comunidades na sociedade que as envolve, diminuindo o risco de segregação e de 

estigmatização de que são alvo. Para além do envolvimento e inclusão das comunidades nas 

sociedades a que pertencem fisicamente, é necessário proporcionar também um bem-estar no 

interior da comunidade, através de espaços recreativos onde se possam desenvolver 

sociabilidades e envolver as pessoas na participação em relação ao espaço e à própria 

comunidade.  

                                                           

60
 http://grupocomunitarioalta.wordpress.com/programa-kcidade/ 
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Fig. 22 – Membros de um dos grupos do Projecto Orquestra Geração 
Fonte: http://www.orquestra.geracao.aml.pt/o-projecto, consultado em Maio de 2013 

Para conseguir os seus objectivos de desenvolvimento e inclusão das comunidades 

mais carenciadas, o programa promove actividades que vão desde a formação escolar,  

conferências, encontros culturais, de associações, feiras, Workshops, exposições fotográficas, 

entre outros eventos culturais e formativos. Estas acções conduzem a uma melhoria das 

condições de vida das populações afectadas e proporcionam uma melhor integração das 

comunidades e a sua participação na vida activa em sociedade. 

 

4.2.3  Caso de Estudo 3 – Orquestra Geração 

A Orquestra Geração tem na sua génese um conceito surgido em Caracas em 1975 com 

o nome de El Sistema de Orquestras Infantiles e Juveniles de Venezuela, com o propósito de 

apoiar e integrar jovens de zonas social e economicamente mais desfavorecidas. O objectivo 

deste sistema era criar uma rede de formação musical que fosse acessível a todos, que, de 

outro modo não o seria, devido aos elevados custos tanto dos instrumentos como da formação 

musical. 

Localizando-se na Escola Miguel Torga, situada no  Bairro Casal da Boba, na Amadora, a 

Orquestra Geração abre portas em 2007 com apoio da Câmara Municipal da Amadora, da 

Fundação Gulbenkian, da Escola de Música do Conservatório Nacional, do Fundo Social 

Europeu e iniciativa comunitária EQUAL, tendo ainda recebido o apoio da Fundação EDP na 

aquisição dos instrumentos necessários para iniciar o projecto. Nos anos seguintes cria outros 

núcleos de apoio, tanto no Agrupamento de Escolas de Vialonga como na Associação Unidos 

de Cabo Verde, situada na Amadora. Com o apoio do Ministério da Educação e de fundos 

comunitários, no ano lectivo de 2009/2010, o projecto passa a abranger também os municípios 

de Loures, Oeiras, Sintra, Sesimbra e Vila Franca de Xira e está em processo a criação de 

núcleos em Mirandela e Coimbra. 

A Orquestra Geração realiza várias apresentações ao longo do ano, em várias 

localidades do país, colectividades e em grandes salas de espectáculo. Já realizou actuações na 

http://www.orquestra.geracao.aml.pt/o-projecto
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Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, no teatro de São Luiz, no anfiteatro da 

Gulbenkian e até mesmo em Bruxelas, na sede da Comunidade Europeia. Muitas vezes estes 

jovens actuam em grupo nas praças e ruas de Lisboa como forma de angariar fundos para os 

seus projectos, ajudarem as suas famílias e também para poderem divulgar o conceito da 

Orquestra, assim como porem à prova o seu progresso enquanto jovens músicos. 

O Projecto Orquestra Geração, que já abrange centenas de alunos de bairros sociais, 

tem em vista envolver crianças e jovens do 1º, 2º e 3º ciclos, nas actividades propostas 

relacionadas com a formação musical. Aqui, os jovens podem experimentar vários 

instrumentos e descobrir o seu potencial, assim como desenvolver um trabalho colectivo e um 

espírito de equipa que lhes dará novas bases para o futuro.  

O objectivo da iniciativa passa pela inserção dos jovens num contexto que de outro 

modo não teriam acesso e abrir-lhes novas perspectivas de futuro e novas oportunidades, 

sendo que a sua participação no projecto é gratuita. Deste modo, é também combatida a 

exclusão social, dado que estes jovens passam a relacionar-se com uma diversidade de pessoas 

e situações novas fora do bairro e da comunidade. O projecto permite ainda reduzir o 

abandono escolar, já que é necessário ter um bom rendimento escolar para entrar na 

Orquestra, originando assim um maior esforço por parte dos alunos na escola. Outro domínio 

não menos importante, é a ocupação de tempos livres dos jovens, que evita com que estejam 

menos tempo na rua e expostos a situações de marginalidade.  

Estas intervenções a nível social acompanhadas por medidas urbanísticas apropriadas 

podem contribuir, não só para a melhoria das condições de vida dos habitantes dos bairros 

carenciados, mas também para a sua integração na sociedade. É também importante reforçar 

as relações, não só dentro destas comunidades mas também com a envolvente, de modo a 

fomentar a solidariedade e participação destas populações na sociedade, o que pode trazer 

benefícios para todos. 
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 5O BAIRRO DA ARROJA 

 

 

A retrospectiva feita sobre o fenómeno da periferização na AML e sobre a escassez de 

respostas públicas capazes de suprir as necessidades de habitação, sobretudo a partir dos anos 

60, permitiu-nos perceber o contexto geral que gerou a extensão e expansão dos bairros e 

áreas clandestinas quer na margem sul, quer na margem norte da AML. Na margem norte, o 

município de Odivelas é conhecido como tendo ainda uma vasta área de Augis, entre as quais 

se localiza o bairro da Arroja Velha. 

Este bairro formou-se através de um processo de suburbanização, igual a tantos 

outros, que resultou da conjugação de vários fenómenos, como a industrialização, a 

terciarização e concentração das classes operárias na periferia da capital. Pertencente à 

freguesia da Ramada, a Arroja, também conhecida por Quinta do Porto Pinheiro, encontra-se 

no extremo noroeste do centro histórico do concelho, localizada num dos vértices de um 

triângulo formado pelo centro histórico de Odivelas, pela urbanização mais recente da Colina 

do Cruzeiro e pelo próprio bairro. 

Estes três pontos estão separados por zonas verdes informais de declives acentuados, 

por vias de transporte e pela ribeira de Odivelas. Esta envolvente provoca barreiras e limites 

físicos que contribuem para um afastamento do bairro em relação ao centro da cidade e aos 

Fig. 23 – Localização da Arroja no concelho de Odivelas. 
Fonte: Projecto “Reconversão e Reinserção Urbana de Génese ilegal”, CIAUD – FAUTL, Fundação para a Ciência e Tecnologia (via 
GoogleEarth) 
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equipamentos e serviços existentes nas zonas de maior densidade. Segundo os censos de 2011 

a freguesia da Ramada, à qual pertence o Bairro da Arroja, existiam 19.657 moradores dos 

quais cerca de 5.000 viviam neste bairro, inserido numa zona de origem ilegal considerada 

como uma AUGI, ou seja, passível de legalização, de recuperação e reinserção social e urbana. 

Os primeiros habitantes  do local  eram essencialmente pessoas de origem rural em 

busca de trabalho nas indústrias e serviços de Lisboa à  procura de uma vida melhor. Contudo 

os preços elevados da habitação no centro de Lisboa  levaram-nos a adquirir terrenos não 

urbanizados nesta área e aí começaram a construir as suas habitações. A  existência de uma via 

rodoviária periférica também contribuiu para o desenvolvimento da AUGI. 

Na Arroja Velha, mais concretamente, na zona sudeste da Arroja com carácter mais 

disperso, é possível observar zonas já um pouco degradadas, compostas por ruas irregulares e 

sem passeios e zonas de habitações unifamiliares que foram sendo construídas por 

necessidade, pelos próprios habitantes. Apesar de não possuir espaços públicos de grande 

valor, os espaços comuns do bairro são constituídos pela rua, por pequenas pracetas entre 

moradias, por um parque infantil e por pequenos espaços semi-públicos nas traseiras ou entre 

habitações. A maior parte da população que habita esta zona está agora envelhecida e muitos 

dos seus antigos residentes já faleceram, mas a identidade do lugar e a sua manutenção é algo 

que é valorizado pelos seus habitantes. 

 

Esta linha de pensamento leva-nos até outra dimensão de análise: este bairro, com uma 

história e identidade singulares, possuem um valor sentimental elevado para os que ali 

habitam. Com parcos recursos, acabaram por construir as suas habitações aos poucos e com as 

suas próprias mãos ou com a ajuda dos familiares. Para estas pessoas a posse de uma casa 

significa mais do que apenas possuir um tecto para morar. Não só se torna no património mais 

Fig. 24 – Vista parcial do bairro da Arroja.  
Fotografia da autora. 

Fig. 25 – Rua principal da Arroja: casas degradadas e ruas sem 
passeios.  
Fotografia da autora. 
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precioso que a família possui, mas simboliza o local onde querem passar as suas vidas e que os 

seus filhos herdarão um dia: simboliza uma segurança adquirida com o seu esforço, e é aquilo 

a que chamam de “lar”.  

É sobre a zona da Arroja Velha, que se centra a proposta de intervenção urbana e a 

proposta de inclusão de um equipamento comunitário que fazem parte da componente 

projectual desta dissertação. É nesta zona do bairro da Arroja que surge a intenção de 

fomentar as sociabilidades entre os moradores, conferindo-lhes lugares e contextos de 

vivência e espaços de encontro a uma população dispersa. 

 

5.1 Perfil Sócio-Demográfico dos Moradores da Arroja 

De modo a apreender as características, motivações e necessidades dos habitantes da 

Arroja, foi realizado um inquérito por questionário a 60 moradores em diferentes zonas da 

AUGI, procurando-se inquirir pessoas com atributos e trajectórias de vida contrastantes. 

Os inquéritos foram aplicados por um pequeno grupo de estudantes cuja dissertação 

se focalizava na mesma zona de intervenção. Este instrumento, assim como, a mobilização da 

observação não participante e algumas conversas informais com os habitantes, tinham como 

objectivo explorar as expectativas e interesses dos moradores de modo a traduzir estes 

elementos em propostas a acomodar no projecto. Os inquéritos visavam também obter 

informações pessoais sobre os habitantes, sobre a sua habitação (p.e. actividades realizadas, 

relações de proximidade) e sobre o bairro (espaços públicos, acesso a equipamentos; 

necessidades e carências do bairro). 

No que se refere às características sociais dos residentes inquiridos, observa-se que os 

moradores mais idosos (ver Quadro 1) representam 43% dos inquiridos, cujas necessidades e  

 

 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: M – Masculino; F – Feminino; T – Tota de moradores inquiridos l; P – Percentagem; 

Quadro 1 - Faixa Etária segundo género 
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carências são diversas e bastante relevantes para o desenvolvimento do projecto. Mas 

foi também importante interrogar as restantes faixas etárias, adultos em idade activa, crianças 

e jovens, devido à importância de projectar para todos, de modo a contribuir para a 

requalificação de um bairro para todos. 

 

A maior parte dos inquiridos detém um baixo capital escolar, verificando-se que 38% 

têm o 4º ano de escolaridade (1º ciclo EB) e 33%, o 9º ano (3º ciclo EB), como se pode verificar 

no Quadro 2. Há também que ter em conta que 6% das pessoas inquiridas, pertencentes ao 

sexo feminino, revelam não saber ler nem escrever ou sabem ler mas não escrever; de registar 

a ausência de inquiridos com uma licenciatura ou bacharelato.  

Um segmento importante dos inquiridos que estão empregados (35%), trabalha nos 

serviços não qualificados, no comércio, na indústria e na construção civil, enquanto 9% 

afirmam estar desempregados. Este factor, aliado à reduzida taxa de qualificação, justifica o 

facto de estes trabalhadores se inserirem em sectores pouco ou nada qualificados no mercado 

de trabalho, auferindo níveis salariais baixos e médios baixos. A maior parte, cerca de 45% é 

composta por reformados, o que é revelador por um lado, da presença de uma população 

envelhecida e por outro, da maior disponibilidade destas pessoas para responder ao inquérito. 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: M – Masculino; F – Feminino; T – Tota de moradores inquiridos l; P – Percentagem; NLNE – Não sabe ler nem escrever;  

SLNE – Sabe ler mas não sabe escrever 

 

 

 

5.1.1 O Bairro: imagens, vivências e necessidades 

O Bairro da Arroja Velha, tal como já foi referido, foi formado principalmente por 

pessoas de origem rural que se deslocaram para a cidade em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida. Com a intenção de usufruir da sua independência, crescer economicamente 

e criar um património valioso, os moradores foram construindo as suas habitações nestas 

zonas periféricas, cujos terrenos eram mais baratos.  

Quadro 2 - Grau de instrução segundo género 
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Alguns dos seus habitantes cresceram neste bairro, deixando as suas posses, os 

terrenos e a casa, aos seus descendentes. Apesar deste facto, apenas 35% dos inquiridos 

afirma ter vivido sempre neste bairro face aos 65% que se deslocaram para o Bairro, 

principalmente a partir de outros locais de Lisboa (muitos deles, a partir de outras zonas de 

Odivelas). Mais de metade dos habitantes, cerca de 55%, afirma morar há pelo menos 31 anos 

neste bairro, enquanto apenas 10% diz morar há 10 anos ou menos, como se pode observar no 

Quadro 3.  

 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: T – Total de moradores inquiridos; P – Percentagem 

 

Ao analisar-se o tipo de habitação predominante, chegou-se à conclusão que 72% 

vivem em pequenas moradias, 17% vivem em apartamentos e os restantes em fracções de 

casas, barracas ou anexos. A maioria dos inquiridos (65%) é arrendatária das habitações em 

causa, em contraponto aos 35% de proprietários. Estes adquiriram o lote e construíram a 

moradia entre os anos 50 e 90, tendo demorado entre um a dois anos a terminar a construção, 

com ajuda de amigos ou familiares. 

Os moradores foram também inquiridos acerca do seu gosto pela casa e pelo bairro. A 

maioria, cerca de 67%, diz gostar, ou gostar muito, de viver na sua habitação, 32% revelam um 

sentimento de indiferença e apenas 1% afirmam não gostar nada de viver na sua casa. Acerca 

do bairro, os resultados revelam uma outra realidade: 65% afirmam que “gostam” ou que “não 

gostam nem desgostam” de viver no bairro, 27% afirmam gostar muito e apenas 8% revelam 

gostar pouco de aqui viver.  

Em relação à imagem que os moradores têm do próprio bairro 40% dos inquiridos 

responderam que não têm nem boa, nem má imagem e 38% responderam que tem uma boa 

imagem do mesmo. Apenas uma pequena parte dos moradores respondeu que a imagem era 

muito má (5%) ou muito boa (10%). Relativamente ao que as pessoas exteriores ao bairro 

pensam do mesmo, os inquiridos dizem que os moradores da envolvente não partilham da 

imagem favorável que os residentes possuem do seu bairro, sendo que 51% diz que «os 

Quadro 3 - Tempo de Residência no Bairro 
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outros» não têm uma imagem nem boa nem má do bairro, enquanto 33% afirmam que têm 

uma má imagem. Deste modo, observa-se que os moradores não consideram que o bairro 

projecte uma boa imagem para o exterior, dado que ninguém atribuiu uma imagem muito boa 

ao seu bairro. 

O Bairro da Arroja, tal como a maior parte das zonas periféricas e suburbanas da Área 

Metropolitana de Lisboa, é um “dormitório” de Lisboa. Este facto faz com que estas zonas 

fiquem quase sem fluxo de pessoas na maior parte do dia, sendo que os picos de circulação  

 

nas ruas se situam de manhã, quando os habitantes partem para trabalhar em direcção a 

Lisboa?, e quando regressam do trabalho. Esta realidade pode ser também comprovada no 

bairro em questão, sendo que 86% dos inquiridos que estão empregados afirmam trabalhar 

fora da Arroja Velha no centro de Odivelas ou noutros locais da AML, face aos 14% que 

trabalham no interior do bairro. 

Para adquirir bens de consumo, 73% dos moradores dizem que se deslocam para fora 

do bairro para aceder a supermercados e a grande maioria (98%), diz ter de se deslocar 

também para o exterior da Arroja para ter acesso a cuidados médicos. Apesar dos moradores 

dizerem que o bairro tem transportes públicos suficientes que os ajudam nas deslocações para 

o exterior, é de notar que a população com menor mobilidade e envelhecida tem mais 

dificuldade em aceder aos serviços e equipamentos básicos, culturais e lúdicos, situados fora 

do bairro.  

Em relação às actividades de tempos livres mais praticadas pelos moradores, 63% dos 

moradores dizem passar os seus tempos livres no interior do bairro, no entanto, é de notar 

que os equipamentos de lazer e espaços públicos de convívio são quase inexistentes, 14% 

passam tais tempos fora do bairro e os restantes 23% exercem actividades tanto dentro como 

fora. A faixa etária dos habitantes também influencia estes hábitos, visto que são os mais 

velhos (a partir dos 51 anos), quem mais afirma passar os seus tempos livres no interior do 

bairro, enquanto as faixas etárias mais jovens se deslocam para o exterior. Relativamente às 

deslocações para o exterior do bairro, a maior parte dos inquiridos afirmam utilizar a viatura 

pessoal (53,3%) e os transportes públicos, principalmente os autocarros (45%). 

Acerca de outras actividades praticadas nos tempos livres, 58% não praticam 

actividades desportivas, apesar de 13% dizerem que gostariam de as poder praticar. Dos que 

praticam, a maioria diz fazê-lo na rua ou em casa, e este facto pode dever-se à ausência de 

espaços atractivos, à não proximidade de equipamentos desportivos ou aos custos da 

utilização dos mesmos, como no caso das piscinas municipais. Em relação a outras actividades 

como conversar/conviver, a maioria (92%) diz que o faz, principalmente em lugares como a rua 
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ou os cafés (80%), sendo que alguns moradores referem praticar esta actividade em jardins 

(6,7%) ou nas suas próprias casas (35%). No que se refere à prática de actividades lúdicas, 

como jogar às cartas, apenas 25% dizem que o faz, sobretudo nos cafés ou nas suas casas, 

sendo que 7 dos inquiridos que o afirmaram são homens e 5 são mulheres. Uma das 

actividades que os habitantes mais praticam é passear (78%), sobretudo na rua ou em jardins, 

e apenas 15% dos moradores afirmam não o fazer de todo.  

Relativamente à vivência dos seus habitantes e às actividades praticadas, também se 

conseguiu perceber através das conversas informais com os moradores, que as mulheres são 

quem mais ocupa os tempos livres em casa, com amigos e vizinhos ou quando se cruzam na 

rua com outros moradores. Algumas destas mulheres, principalmente idosas, dizem não 

frequentar os cafés, referindo que esta constitui «coisas de homens». Isto pode contribuir para 

o seu isolamento em casa, visto não haver mais espaços de convívio no bairro, com excepção 

do parque infantil, que é apontado por estas mulheres como uma zona degradada e a evitar. 

Procurou-se ainda averiguar quais os problemas do bairro e que afectam o dia-a-dia dos 

seus habitantes e as vantagens de ali viver, constituindo estas respostas elementos 

informativos cruciais para a elaboração da presente intervenção projectual. Um dos problemas 

mais apontados foi a falta de jardins e parques (77%), logo seguido da inexistência de espaços 

públicos (62%) e de esplanadas (42%). Quanto às vantagens de se viver no Bairro da Arroja (ver 

Quadro 4), 85% dos moradores referiram as relações de vizinhança que mantêm com vizinhos, 

amigos e familiares como importantes, e 30% também destacam a qualidade das habitações. 

Este último facto deve-se principalmente ao modo de vida que o bairro lhes propicia, e cuja 

vivência não seria possível no interior da cidade, como o acesso a uma moradia familiar ou a 

um quintal para cultivo pessoal, por exemplo.  

Os inquiridos apontaram 

também como vantagens, as 

baixas rendas aqui praticadas, 

assim como o baixo custo de vida 

e a tranquilidade vivida no interior 

do bairro, que muitas vezes não é 

possível na cidade. Assim, as 

principais razões actuais para os 

moradores ainda habitarem o 

bairro são: o baixo custo de vida 

nesta zona (63%) e a proximidade Fig. 26 – Quintal cultivado contíguo à moradia familiar denunciando as origens 
rurais dos moradores.    
Fotografia da autora. 
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à família (40%). Algumas pessoas referem, também, a proximidade ao emprego como factor 

importante. 

De forma a sustentar uma intervenção fundamentada e ajustada às necessidades desta 

população, questionaram-se os moradores sobre as principais iniciativas que gostariam que 

fossem levadas a efeito para melhorar o bairro: 62% apontam a inclusão de um equipamento 

de apoio à população e 57% assinalam a relevância de haver passeios nas estradas principais 

do bairro, referindo a falta de segurança neste domínio, principalmente para os idosos e 

crianças (ver Quadro 4 e Quadro 5) 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: T – Total de moradores inquiridos; P – Percentagem 

 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: T – Total de moradores inquiridos; P – Percentagem 

 

A partir de uma conversa informal com o representante da Associação de Moradores 

do Bairro da Arroja, residente há 60 anos neste bairro, percebeu-se que a associação teve um 

papel importante no diálogo com a Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente na defesa 

dos interesses dos habitantes da Arroja Velha. O processo de legalização das casas foi iniciado 

em 2000, aquando da criação da Associação de Moradores, tendo sido possível dotar o bairro 

de infra-estruturas de água e esgotos no bairro.  

O Sr. Américo Fonseca, agente da Polícia de Segurança Pública reformado e 

representante da associação, diz ser natural de uma aldeia perto de Coimbra, tendo depois ido 

Quadro 4 - Principais Vantagens de se viver no Bairro da Arroja Velha 

Quadro 5 - Principais Iniciativas propostas Para o Bairro da Arroja Velha 
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viver com familiares durante alguns anos num quarto em Campo de Ourique. Para ganhar 

alguma independência e ter a sua própria casa, resolveu comprar um terreno na Arroja, tendo 

construído a sua casa com a ajuda de amigos e familiares, possuindo também uma horta, onde 

passa o seu tempo livre. O entrevistado assevera: «Vivo aqui para sempre e é aqui que eu vou 

morrer».  

Acerca do bairro, o Sr. Américo Fonseca diz que é bastante carenciado, os habitantes 

são «boas pessoas, honestas, mas muito pobres», pouco participativas e que os seus 

rendimentos são muito baixos, o que não facilita o processo de legalização da sua casa. Refere 

que o bairro era muito mal visto há 15 ou 20 anos atrás, porque os moradores eram muito 

pobres e que hoje em dia, a paróquia “Ser Cidadão em Odivelas” trabalha em conjunto com o 

bairro, nomeadamente na distribuição de alimentos aos mais necessitados. 

 

 

5.1.2 Sociabilidades 

Uma das razões apontadas pelos habitantes da Arroja Velha ainda permanecerem 

neste local prende-se com a importância das relações de vizinhança. Neste contexto, afigurou-

se como relevante aprofundar um pouco os relacionamentos mantêm fora e dentro do bairro. 

Dos habitantes inquiridos, 80% afirmam manter uma “boa” ou “muito boa relação com 

os seus vizinhos, sendo que apenas 17% garantem ter uma relação “nem muito boa nem muito 

má”. A maioria (77%) revela que as suas principais amizades se desenrolam dentro do bairro, 

face aos 23% que afirmam ter mais amizades fora do mesmo.  

Como foi referido anteriormente, a maior parte da população reside neste bairro há 

bastante tempo, sendo que os moradores mantêm relações duradouras com amigos e 

residentes de nacionalidade portuguesa que ali sempre residiram. Recentemente, na zona 

norte da Arroja, construíram-se novos bairros sociais, tendo ali sido integrados imigrantes, 

principalmente de origem africana. Acerca dos novos habitantes, a maioria dos moradores da 

Arroja (73%) afirmou ter conhecimento da sua existência. Contudo, mostram indiferença face 

à sua presença (32%), 15% disseram que gostavam pouco desses novos habitantes e 17%, 

afirmam não gostar nada; estes resultados demonstram uma atitude de pouca abertura face à 

presença de novos moradores. Apenas 7% afirmaram gostar da presença dos novos 

moradores, representando uma percentagem muito baixa face aos que não encaram esta 

mudança de forma positiva. 
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A maior parte dos inquiridos, independentemente da idade, mantém as suas principais 

amizades dentro do bairro, embora na faixa etária mais jovem, dos 21 aos 30 anos, seja mais 

frequente terem amigos quer dentro, quer fora do bairro (ver Quadro 6 e Quadro 7). 

 

Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: T – Total de moradores inquiridos; P – Percentagem; P* - Pratica; NP – Não Pratica; GP – Gostava de Praticar; F – 

Fora do Bairro; D – Dentro do Bairro 

 

 

 

 

 Fonte: “Inquérito aos Moradores do Bairro da Arroja Velha” (2012), Goulão et al., FA-UTL 

Nota: T – Total de moradores inquiridos; P – Percentagem; F – Fora do Bairro; D – Dentro do Bairro 

 

 

  

Quadro 6 - Relações de amizades e actividades praticadas entre moradores 

Quadro 7 - Relações de amizades segundo a faixa etária 
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 6JUSTIFICAÇÃO E DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO 

6.1 Pressupostos e Estratégias Projectuais 

A intervenção projectual engloba uma estratégia de requalificação da AUGI do bairro 

da Arroja, com o objectivo de lhe conferir um maior valor social, paisagístico, económico, mas 

também cultural e identitário: «A requalificação urbana é sobretudo um instrumento para a 

melhoria das condições de vida das populações, promovendo a construção e recuperação de 

equipamentos e infra-estruturas e a valorização do espaço público com medidas de 

dinamização social e económica»61. É através de uma estratégia de intervenção urbana que se 

procura dotar o espaço de qualidades que lhe dêem visibilidade e o torne num local de 

interesse, dinamizando assim o bairro e melhorando as suas características. 

O projecto passará então por intervir, não no interior da AUGI, mas numa das suas 

zonas mais exteriores, abrangendo a Arroja Velha. Esta escolha do local de intervenção faz 

também com que se crie uma “ponte” entre a Arroja Velha e as zonas planeadas, servidas de 

infra-estruturas e equipamentos de apoio à população. O plano reflecte-se então numa 

tentativa de esbater os limites físicos entre o bairro e a cidade envolvente, através de novos 

espaços públicos criados dotados 

de extensas zonas verdes e 

acessos pedonais. O objectivo 

desta ligação entre três pólos 

diferentes terá em vista criar uma 

nova zona de confluência e de 

ligação entre as diferentes 

comunidades, recriando novos 

usos e vivências. Deste modo, 

supõe-se valorizar toda a área 

envolvente como zona de 

interesse comunitário e lúdico, 

onde se desenvolverão 

actividades e espaços atractivos 

para diferentes segmentos de 

                                                           

61
 MENDES, Maria Manuela, SÁ, Teresa, Perfis e trajectórias dos residentes e utilizadores dos espaços 

das Áreas Urbanas de Génese Ilegal na Área Metropolitana de Lisboa, s.d. 

Fig. 27 – Ligação entre as várias zonas de Odivelas - a zona histórica, a zona 
desportiva e o Bairro da Arroja 
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população, convidando os residentes à participação na gestão e conservação dos mesmos, 

dando uma função nobre às com as zonas incultas de salubridade indesejada não 

aproveitadas. 

O Bairro da Arroja, apesar do seu isolamento físico das zonas centrais da cidade de 

Odivelas, mantém-se próximo do centro devido à rede de transportes públicos de acesso fácil 

através dos autocarros que percorrem a rua principal do bairro. Apesar da mobilidade ser um 

ponto indicado como positivo pelos moradores, os percursos pedonais e os passeios, muitas 

vezes demasiado pequenos ou inexistentes, são desvalorizados dado que as estradas se lhes 

sobrepõe. 

Deste modo, o plano urbano proposto cria várias ligações compostas por percursos 

pedonais e ciclovias, onde se criam oportunidades de passeio ao longo de passadiços 

interligados por alguns percursos transversais. O plano desenrola-se entre duas estradas, uma 

já existente, pertencente ao bairro e uma outra via que é proposta com possibilidade de 

estacionamento, criando-se assim um possível e rápido acesso aos novos espaços e às novas 

habitações criadas. Entre estas duas vias desenvolvem-se 3 percursos principais pedonais 

Fig. 28 – Zona de intervenção, no estado actual onde se vê o 
declive inculto e a servir de aterro ilegal. 
Fotografia da autora. 

Fig. 29 – Circulação dos transportes públicos na rua principal da 
Arroja. 
Fotografia da autora. 

Fig. 30 – Perfis do edificado envolvente e percursos pedonais e viários – Passadiços a 3 níveis diferentes. 
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existentes a diferentes cotas, que tornam possível 

o percorrer do espaço, resolvendo assim a 

acentuada inclinação do terreno, outrora 

desocupado e desqualificado. 

Estes passadiços têm origem na área 

situada entre a zona desportiva e a zona histórica 

de Odivelas, o que permite uma ligação funcional 

entre elas e desenrolam-se ao longo da ribeira, 

culminando na zona do Moinho. É proposta 

também a recuperação deste moinho que se 

encontra bastante degradado, mas que acaba por 

se tornar num marco físico do novo plano por se 

encontrar situado num dos pontos mais altos da 

Arroja. É nele que um dos passadiços principais 

tem o seu termo, de modo que este espaço será 

usado como esplanada e miradouro, criando-se 

também um espelho de água que envolverá o 

moinho já requalificado. 

 

 

 

É ao longo dos percursos pedonais que se podem desenrolar diversas actividades, 

tanto nos espaços de estar e nos miradouros, como nas zonas verdes. São criadas pracetas, 

jardins, espaços infantis, percursos desportivos e um skatepark, de modo a atrair tanto jovens, 

Fig. 31 – Percursos pedonais e viários existentes e 
propostos, assim como a ciclovia proposta para o plano. 

Fig. 32 – Pedlow Field Skate Park, Los Angeles 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pedlow_Field_Skate_Park.JPG 

 

Fig. 33 –  Proposta de requalificação do 
moinho existente. 
Fotografia da autora. 
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como famílias e idosos.  

Também as novas habitações criadas são de uma tipologia diferente da existente de 

forma a que façam a transição entre as pequenas moradias unifamiliares da Arroja e o 

edificado alto das Colinas do Cruzeiro existentes no lado oposto e numa cota bastante superior 

à da AUGI. Compostos por 4 pisos, estes edifícios constituídos por apartamentos duplex, serão 

destinados a famílias ou a jovens adultos que queiram transformar o espaço em atelier. Estas 

habitações desenvolvem-se ao longo de patamares com vista privilegiada sobre as zonas 

verdes criadas e são compostas por pátios semi-privados que podem ser abertos ao público 

em certos períodos ou determinados eventos que ocorram. 

 

6.2 O Centro Comunitário da Arroja 

É através da inserção de um equipamento, como um Centro Comunitário da Arroja, 

proposto para esta zona, que os novos espaços são ligados fisicamente ao interior do bairro, 

pelo que a sua localização foi escolhida de modo a conectar as diferentes realidades, contudo 

optando-se por não intervir de modo intrusivo e drástico neste lugar. Para tal, em vez de se 

modificar ou destruir espaços que caracterizam um modo de viver existente há tantas décadas 

no bairro, criam-se oportunidades para usufruto de novas zonas de lazer, públicas e 

organizadas, aptas para permitir diversas actividades, estimulando assim as sociabilidades. 

Apesar de também se proceder principalmente a uma requalificação das ruas, que estão 

muitas vezes danificadas e não possuem passeios, o projecto procura manter intactos os 

marcos e símbolos existentes no bairro que reforçam e reavivam a identidade da população e 

a sua memória colectiva. 

Ao dotar-se esta zona de um Centro Comunitário, com percursos desportivos, espaços 

públicos atractivos e espaços verdes de repouso e de lazer, procura-se assim criar um espaço 

com qualidade e que possa ser usufruído por todos os residentes de Odivelas, tanto da AUGI, 

Fig. 34 – Alçado Sudeste do Centro Comunitário – Elemento de ligação entre o Bairro da Arroja e o novo plano urbano. 
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como da zona histórica ou das zonas habitacionais mais recentes. O edifício tem cobertura 

inclinada ajardinada, de modo a mesclar-se nas zonas verdes públicas criadas, remetendo 

também para os telhados de telha existentes na AUGI. É revestido a reboco branco, sendo que 

os pisos inferiores, no piso 0 e no piso 1, se encontram revestidos por pequenas placas de 

pedra de xisto, contrastando assim com a brancura do edifício. O pavimento exterior que 

indica a entrada do edifício é feito em pedra cinza desenhada a partir de um módulo de 

20x20cm que se desdobra em várias formas e se prolonga para o interior do edifício, até à 

recepção. O mesmo prolongamento é também utilizado relativamente ao revestimento 

exterior de xisto, que avança para o interior do edifício em conjunto com o pavimento criado. 

Este equipamento será também dotado de três diferentes valências - a Cultural, a 

Recreativa e a Social – de forma a abranger não só actividades culturais e de lazer, como 

desempenhará um papel social no bairro da Arroja, ao servir de espaço a diversos apoios 

sociais à comunidade, funcionando também como sede da Associação de Moradores da 

Arroja.  

A parte cultural, situada no 3º e 4ºpisos do edifício, é atravessada por um dos 

percursos referentes à nova intervenção, criando um espaço de entrada ajardinado e 

protegido por uma pala que liga dois diferentes espaços interiores. O primeiro espaço tem 

uma função polivalente e poderá ser usado para reuniões onde as pessoas do bairro possam 

decidir questões relativas à sua comunidade, ou ainda alargar a sua acção e servir de local de 

discussão e de decisão de assuntos relativos à própria cidade envolvente. Deste modo, tenta 

criar-se um espaço capaz de servir como local de debate para assuntos que digam respeito à 

comunidade local, bem como a toda a cidade, ou ainda servindo de local de deliberação dos 

assuntos que envolvam os habitantes, a Junta de Freguesia ou Câmara Municipal. O espaço 

polivalente é dotado de plataformas hidráulicas que podem formar um palco para albergar 

alguns eventos mais específicos. Possui também um jardim interior e é no piso inferior que se 

realizam as cargas e descargas do material necessário, devido à inexistência de percursos 

viários nesta zona.  

O segundo espaço é composto por uma zona de recepção e um bar, que dá acesso a 

um terraço com esplanada e a um piso superior onde se situam espaços expositivos. Este piso 

poderá ser usado para albergar trabalhos artísticos, para divulgar produtos e artesanato local 

de pequenos artífices. Ambos os espaços, a sala polivalente e a zona de entrada e exposições, 

podem ser abertos para o exterior (jardim e terraço) em zonas específicas dos grandes 

envidraçados. Este piso faz a ligação directa por acesso vertical às componentes restantes, a 

Recreativo e a Social, assim como liga exteriormente este nível ao nível da Arroja através de  

escadarias exteriores com pequenos bancos de descanso nos seus patamares. 
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No volume de carácter recreativo, referente ao piso 0 e ao piso 2 é criada uma sala de 

workshops, que poderá ser usada para várias formações dadas por voluntários em prol da 

comunidade ou mesmo algumas formações e cursos recreativos. É também inserida uma sala 

de leitura, bem como a existência de uma horta comunitária no exterior, que poderá ser usada 

pelas crianças e pelos idosos da Arroja em conjunto, como aprendizagem e ocupação dos 

tempos livres. No piso 0 está localizada a zona de convívio, mais direccionada para a população 

local, com carácter menos público relativamente aos pisos superiores. Parte desta sala pode 

ser aberta para o exterior, ligando directamente o interior do edifício à praça exterior que 

marca a entrada do edifício. É assim feita a transição do Recreativo para o Social. 

Nesta última componente, a Social, são abrangidos o piso 0, o 1 e o 2, dado que no piso 

2, em conjunto com o volume recreativo, cria-se um Atelier de Tempos livres, que poderá estar 

interligado com a manutenção da horta comunitária e a troca de conhecimentos entre crianças 

e adultos. No Piso 1 está localizado o espaço da Associação de Moradores com várias mesas de 

convívio e um gabinete para discussão dos problemas a resolver em relação ao bairro. Através 

deste espaço numa zona central e acessível a todos, é possível apelar à participação e às 

necessidades reais dos moradores, reforçando a união comunitária. Também aqui está 

localizado um centro de apoio social, que será utilizado como apoio aos habitantes mais 

carenciados do bairro. Já no piso 0 é desenvolvido um Mercado de Trocas, que poderá tirar 

partido dos conhecimentos e saberes dos moradores da Arroja, em troca de outros serviços ou 

investimentos feitos por agentes exteriores. Torna-se assim possível ajudar outra pessoa com 

determinada carência, em troca dos próprios conhecimentos ou serviços. Neste piso está 

também localizada a entrada no Centro Comunitário pelo bairro da Arroja, sendo ela marcada 

por uma pequena praceta que quebra a frente edificada da rua, dando também ela acesso a 

umas escadarias exteriores que ligam o piso 0 ao piso 3, onde se desenvolvem os jardins e os 

espaços públicos criados.  

Fig. 35 – As três componentes do edifício – Cultural, 
Recreativo e Social. 

Fig. 36 – Percursos e atravessamentos do edifício. 
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Desde modo, não só se tenta dinamizar a vida social e activa do bairro, mas também se 

promove uma participação maior da população e, consequentemente, se reforça a união e as 

sociabilidades entre os habitantes em prol de toda a comunidade. Também as escolas 

existentes em Odivelas podem desempenhar um papel importante em conjunto do Centro 

Comunitário, de modo a incentivar não só a educação jovem mas também para a formação de 

adultos e, assim, apoiar as comunidades. Ambos os espaços se tornam assim abertos às 

populações envolventes, permitindo assim acções e actividades com e para a população local.  

 

Fig. 37 – Entradas e recepções do edifício (piso 3 na imagem da esquerda e piso 0 na imagem da direita) – Envidraçados, 
utilização de revestimento em pedra de xisto e pavimento em pedra.  
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 7CONCLUSÃO 

 

A falta de respostas públicas cabais face à situação habitacional das classes 

trabalhadoras levou ao empenho dos operários a procurar soluções próprias para obter uma 

habitação condigna que satisfizesse as necessidades familiares e os seus desejos. Grande parte 

desta população viu na habitação clandestina a solução para o problema, devido ao menor 

investimento requerido e a um maior leque de opções que tinha em comparação com a 

habitação legal existente no centro da cidade mas economicamente inacessível. Uma vez que 

esta problemática é, ainda hoje, uma realidade que afecta o dia-a-dia de milhares de pessoas, 

há que procurar formas de resolver as necessidades mais básicas de segmentos importantes 

da população, principalmente os mais desprotegidos e com menor poder económico. É 

fundamental recorrer a estratégias para revitalizar e requalificar as áreas mais antigas e 

esquecidas pelos poderes públicos conferindo-lhes coesão, dignidade e integração na cidade e, 

concomitantemente, importa pensar numa nova estratégia de planeamento que evite repetir 

os erros cometidos no passado. 

No decurso de intervenções a este nível é também necessário respeitar as 

características e memória sociais das comunidades, preservando a sua história, a sua 

identidade e a sua dignidade. Devem ainda ser criados apoios que incentivem a luta por um 

lugar na sociedade, de modo a criar novas oportunidades que contribuam para uma inclusão 

social plena. Também é fundamental não esquecer as necessidades materiais das pessoas, 

quer sejam elas as mais básicas ou sejam puramente lúdicas, pois são elementos essenciais 

para uma vivencia sã por parte do indivíduo para que este contribua para uma sociedade 

melhor. É neste contexto que o projecto apresentado de requalificação da Arroja é pertinente, 

não só para suprir as carências individuais e colectivas deste moradores, mas também para 

dinamizar social e economicamente uma área desaproveitada com grande potencial. 

Pretende-se assim não só revitalizar física e socialmente o bairro da Arroja, mas também 

envolver activamente a população residente no desenvolvimento do plano. O projecto 

proposto, ao criar estas novas zonas recreativas, de desporto e de lazer, visa beneficiar não só 

a população da Arrroja, mas também toda a cidade envolvente, apresentando-se como uma 

mais-valia para todas as comunidades. 

O acesso à cidade, a infra-estruturas, a espaços públicos, a serviços e equipamentos de 

apoio à população são um direito de todos. Deste modo, é função do urbanista e do arquitecto 

planear a cidade de forma a proporcionar espaços de qualidade, oferecendo oportunidades de 

dinamização actividades do dia-a-dia e actividades recreativas, fomentando assim, interacções 

e relações entre diferentes indivíduos e comunidades. 
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É este um dos factores cruciais para o bem-estar na cidade: uma boa qualidade de vida 

dos seus habitantes, onde as suas necessidades possam ser satisfeitas diariamente, aliada a 

um sentimento de pertença, com a possibilidade de um desenvolvimento mais intenso das 

sociabilidades entre os indivíduos, fomentando-se assim a coesão e o sentido de união.  
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ANEXO B - INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO UTILIZADO 
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ANEXO C - PROCESSO DE TRABALHO 
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Centro Comunitário projectado por Maxwell Fry 

Fonte: CROFT, Vasco, Arquitectura e Humanismo: O Papel do Arquitecto, Hoje, em Portugal, 2001. 

CENTRO COMUNITÁRIO PROJECTADO POR MAXWELL FRY 
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Pormenor do pavimento exterior em pedra – Modelo-base de 20cmx20cm que se desdobra em diferentes formas. 

Pormenor dos corredores – Iluminação inserida no tecto falso cuja luz é 

reflectida nas paredes, dissipando a luz pelo espaço.  

Pormenor dos rodapés do edifício.  

PORMENORES PROJECTUAIS DAS COMPONENTES DO CENTRO COMUNITÁRIO 
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 Escadas de vidro assentes em estrutura metálica. 

Escadas de vidro da Apple Store, Nova Iorque. 

Fonte: http://archpaper.com/news/articles.asp?id=4165 
Escadas de vidro da Apple Store, Nova Iorque. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/zokuga/5894637844/ 



 

124 

Escadarias exteriores que ligam a Arroja aos novos espaços 

públicos criados. 

Sala polivalente – jardim interior e plataforma 

elevatórias hidráulicas. 

  

Estrutura mista do edifício: betão e metal; Peças metálicas que interligam os pilares e o envidraçado 
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 Vista exterior do edifício para a entrada do piso 3 e para o jardim exterior. 

Entrada do edifício para a recepção – Piso 0 
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IDEIAS INICIAIS PARA O CENTRO COMUNITÁRIO – PROCESSO DE TRABALHO 
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