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Resumo

Nesta dissertação propõe-se uma abordagem ao tema da criação de um lugar de 
significado para uma comunidade, através da apropriação do espaço.

O projecto final de mestrado é uma proposta de um quarteirão de comércio, 
equipamentos colectivos e espaços verdes no bairro do Barruncho, em Odivelas. O bairro 
está classificado como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística e nele 
moravam, à data da elaboração deste trabalho, cerca de 540 pessoas.

Neste trabalho descreve-se o contexto urbanístico e sócio-cultural do Barruncho, 
explica-se o plano de pormenor em que o projecto se enquadra e explora-se o âmbito social 
do projecto. Fazendo um paralelo com situação comparável na Cova da Moura, Amadora, 
explora-se a adequação de uma estratégia de valorização pessoal, escolar e profissional 
dos moradores e aprofunda-se a importância da participação associativa num projecto desta 
natureza. 

Analisando o modo como estes factores podem ser determinantes para a 
programação e configuração dos espaços públicos, comerciais e dos equipamentos 
colectivos, descrevem-se algumas das linhas de pensamento sobre o tema da apropriação 
do espaço e sobre o seu envelhecimento com a comunidade.
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Abstract

This document approaches the topic of placemaking within a community, and how 
one can create a sense of ownership of the public space.

The architecture project proposes a central urban block with public services, 
commercial areas and green areas in Barruncho, Odivelas, Portugal. Barruncho, pop. 540, is 
a critical neighborhood with a special urban intervention status.

In this work we describe the neighborhood's urban, social and cultural context, 
explain the master plan in which the project arose and explore its social strategy. Making a 
comparison with another illegal settlement in the Lisbon Metropolitan Area, Cova da Moura, 
we explore whether a strategy of the dwellers’ empowerment via personal educational and 
professional skills would be a viable approach, and we emphasize the importance of 
associative activism in similar projects.

In analyzing how  these factors might be crucial to the programming and 
configuration of  commercial and public spaces and services, we describe some lines of 
thought regarding the topics of  spatial sense of  community ownership and aging with the 
community.

 
Keywords:
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Introdução 

Esta dissertação constitui um relatório do projecto final de mestrado intitulado ‘Um 
lugar para o Barruncho’. O projecto, a implantar no bairro do Barruncho, em Odivelas, 
insere-se num plano de pormenor anteriormente proposto, corresponde à necessidade de 
requalificação da zona no âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Odivelas. 

Enquadramento

O bairro é Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística e tem graves 
défices nas condições do edificado, nas infra-estruturas básicas de saneamento e nas de 
electricidade. Os mais de quinhentos moradores vivem em condições de pobreza, têm um 
nível médio de escolaridade muito baixo e enfrentam elevada instabilidade e precariedade 
laboral. 

Urbanística e socialmente, o bairro do Barruncho tem vindo a crescer de forma 
isolada e estigmatizada ao longo dos últimos trinta anos. É hoje o maior bairro de barracas 
de Odivelas e não reúne condições de habitabilidade.

Justificação do tema

Com a necessidade da elaboração de um plano de pormenor para o bairro, descrita 
no Plano Director Municipal de Odivelas, surgiu a oportunidade de desenvolver, no primeiro 
semestre, um plano estratégico para a zona. É neste contexto que se propõe este projecto.

Neste trabalho é proposta uma abordagem ao tema da apropriação do espaço 
comunitário, no caso dos bairros críticos e Áreas Urbanas de Génese Ilegal na Área 
Metropolitana de Lisboa. Importa tentar perceber de que forma o desenho da arquitectura e 
do paisagismo podem constituir um lugar de significado para uma comunidade que se 
construiu por si mesma, que se entreajuda e mantém fortes laços de amizade e 
proximidade, mas que durante os últimos trinta anos se fixou ilegalmente e, portanto, sem 
apoios, infra-estruturas nem, por vezes, condições mínimas de segurança. 

Metodologia e universo de estudo

Para perceber em que moldes tem vindo o concelho a desenvolver-se, e para 
contextualizar o bairro na sua envolvente, faz-se neste documento uma análise urbanística e 
física do território e uma análise sócio-demográfica. Para isso, estudam-se os dados 
censitários disponíveis e outras fontes estatísticas, inquéritos (aos moradores do bairro ou a 
outros, quando o tema seja relevante), entrevistas, notícias, gráficos, mapas, cartas de 
ordenamento do território e outros dados necessários ao entendimento do tema em questão. 
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É relevante, neste contexto, uma pesquisa sobre a comunidade cabo-verdiana em 
Portugal, que tem um perfil muito específico e diferente do de outras comunidades 
imigrantes no país. Nesse sentido procurou-se informação em estudos, associações, 
notícias e publicações sobre o tema da imigração em Portugal, sobretudo sobre o Cabo 
Verde na AML. Tentou-se deste modo construir um quadro social, cultural e demográfico que 
permitisse construir, a partir daí, uma estratégia para o projecto de arquitectura. 

Questiona-se a adequação de uma estratégia social, e explora-se um modelo 
baseado nos seguintes pontos: a integração do bairro na comunidade próxima; a 
participação e a organização associativa; a capacitação pessoal; a valorização das 
qualificações escolares e profissionais; por fim, a criação de sistemas alternativos de 
rendimento familiar. 

Para se tentar perceber que modelos (de funções, programas, físicos, urbanos) se 
poderão aplicar neste contexto, analisam-se vários exemplos de morfologias e de tipologias 
de espaço público, de espaços de transição e de relações com a rua. Interessa desenvolver 
o carácter comunitário e abordar o espaço sob o ponto de vista do espaço de encontro; 
analisa-se o modo como a forma, os materiais ou a escala podem determinar ou potenciar a 
programação dos espaços públicos, comerciais e dos equipamentos.

Propondo um quarteirão enquanto organismo vivo, analisa-se a obra de autores 
que se debruçaram sobre a questão do lugar e do seu envelhecimento com a comunidade.

Estrutura

A estrutura apresentada é a seguinte:

Na primeira parte do trabalho, contextualiza-se o bairro do Barruncho na sua 
envolvente territorial, urbanística e social. Têm-se em conta trabalhos e casos de estudo em 
Portugal e no estrangeiro que se afiguraram relevantes para o tema em estudo. 
Interpretando estes dados definem-se as estratégias do projecto.

Na segunda parte do trabalho, propõe-se um programa que, além de funcional e 
organizador de espaços, obedeça e dê forma às estratégias sociais que se definiram. Para 
tal, analisam-se modelos tipológicos de espaço público e de encontro da comunidade.

Na terceira parte do trabalho, explora-se o tema da apropriação do espaço e os 
factores que levam a que um sítio, ou um edifício, passe a ser um lugar de significado para a 
comunidade. Aborda-se, por fim, o projectar-se com o tempo, nas vertentes da manutenção 
pelos utilizadores e a abordagem estética do envelhecimento do edificado.
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Estado da Arte

A intervenção urbanística num contexto de realojamento

O Programa Especial de Realojamento (PER) visa ‘proporcionar aos municípios 
[das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto] condições para proceder à erradicação das 
barracas existentes, concedendo apoios financeiros para a construção, aquisição, ou 
arrendamento de fogos destinados ao realojamento de agregados familiares residentes 
nessas barracas e habitantes similares’1. 

Alguns projectos e respectivos processos de realojamento no âmbito do PER têm 
tido um historial conturbado. A dados desactualizados associam-se por vezes défices na 
estratégia do realojamento, no planeamento urbano e na qualidade construtiva dos bairros. 

Nos últimos anos têm sido realizados trabalhos de pesquisa e de projecto sobre os 
temas do realojamento e da intervenção em áreas urbanas de génese ilegal, que se 
referenciarão em seguida, cujas conclusões mais consensuais se prendem com a 
importância da sensação de pertença da comunidade. Neles se conclui que os bairros de 
realojamento, mesmo que acabem por se destinar exclusivamente às famílias mais pobres, 
funcionam tanto melhor quanto maior for o grau de apropriação do espaço público pela 
comunidade.

Bairros de realojamento na Área Metropolitana de Lisboa

O estabelecimento de parcerias entre associações locais (a título de exemplo 
relevante para este trabalho, referimos a Associação Cultural Moinho da Juventude), os 
centros de poder local e/ou instituições de ensino superior da área de Lisboa têm levado a 
vários intercâmbios e estágios curriculares em bairros críticos.

Destes têm surgido trabalhos que possibilitam a obtenção de dados que até há 
poucos anos não existiam. As autarquias e o poder local, especificamente em Odivelas, têm 
agora informações e uma relação com as comunidades que lhes permitem definir 
estratégias de intervenção baseadas nas necessidades dos moradores, a quem conhecem e 
acompanham.

Para este trabalho, foi essencial o relatório de estágio de Ana Mafalda Tomás (2011, 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa), Realojamento Social em Portugal 
- Estudo sobre as expectativas e necessidades da população residente no Bairro do 
Barruncho face ao futuro realojamento, que reúne dados estatísticos e conclusões aplicadas 
ao caso do bairro do Barruncho. O relatório do Departamento de Habitação, Saúde e 
Assuntos Sociais foi igualmente uma base de dados muito útil. Seguiu-se também o estudo 
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de Mariana Colaço (2010, Comunidades reconstruídas: sentido de comunidade e apoio 
social percebido no pós-realojamento, Universidade de Lisboa), um trabalho relevante para 
se perceber as reacções e os problemas levantados por, e derivados de vários processos de 
realojamento na região de Lisboa.

Entender o contexto da intervenção

Para a contextualização física e demográfica do concelho de Odivelas foi essencial 
a análise dos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Câmara 
Municipal de Odivelas. 

As conclusões dos relatórios preliminares para a elaboração do Plano Director 
Municipal de Odivelas, tanto urbanísticos (2003; LOBO, Manuel da Costa; PARDAL, Sidónio 
Pardal et. al. Estudos de Orientação para o Planeamento do Concelho de Odivelas, 
Relatório Final, v.II - 2ª parte) como sócio-demográficos (2004; CORREIA, Paula Correia; 
MATIAS, Carla; NEVES, Susana Neves, Estudos Prévios de Planeamento Estratégico -
Historial e Perfis Demográfico e Sócio-Económico (Volume I), Câmara Municipal de 
Odivelas), por cruzarem informações de várias origens e por terem uma abordagem 
estratégica do território em análise, foram essenciais para a proposta de um modelo de 
projecto local e de proximidade, que propõe a criação de emprego e parcerias à escala da 
freguesia. Representaram também um alerta para questões do âmbito territorial, como por 
exemplo ao nível do risco de inundação ou a importância efectiva da agricultura de 
subsistência no concelho, que acabaram por determinar a proposta.

Morfologias e favelas: o caso brasileiro

Os estudos do espaço da favela brasileira enquanto assentamentos urbanos 
informais são relevantes neste contexto, pois elas constituem cidades-lugar com uma 
grande importância na economia e na malha da cidade onde se inserem—mas mantêm face 
a esta, contudo, uma forte relação de exterioridade e de isolamento urbanístico. 

A pesquisa existente neste campo versa sobre vários aspectos, cuja pesquisa é 
pertinente no âmbito deste trabalho; destacamos, de entre estes, a análise das suas 
características formais, o sentido de comunidade e alguns conceitos de espaço público e da 
sua apropriação. 

A leitura da obra da arquitecta e investigadora Paola Jacques, designadamente os 
artigos Estética da favela (2001) e Corpografias urbanas (2008), foi importante para a 
definição do assentamento informal como espaço-movimento. Este conceito compõe ‘uma 
estética espacial do movimento, ou melhor, do espaço-movimento’, fisicamente construído e 
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psicologicamente formado pela acção física dos utilizadores, que impõe a noção de 
participação activa da comunidade.

A Lisboa Africana 

O bairro da Cova da Moura, na Amadora, constituiu exemplo para a elaboração do 
programa do projecto devido à semelhança que apresenta em relação ao bairro do 
Barruncho e pela forte participação cívica que os movimentos de moradores têm nas 
dinâmicas do bairro. É também um caso de interesse devido às iniciativas de divulgação e 
de abertura do bairro ao exterior, nomeadamente por via da cultura cabo-verdiana. 

O estudo da Operação Cova da Moura (2006, Iniciativa operações de qualificação e 
inserção urbana em bairros críticos, v. I - Diagnóstico para a intervenção sócio-territorial) foi 
uma base de referência muito útil pela conciliação de dados com um panorama social e 
cultural.

Tentar perceber como vive esta comunidade, que é quem compõe a maioria dos 
moradores do Barruncho, levou a outras leituras que se revelaram essenciais. Os estudos 
sobre a Lisboa Africana (José Eduardo Agualusa et al.) ou Estratégias Empresarias de 
Imigrantes em Portugal (Catarina Oliveira) permitiram traçar um retrato geral desta 
comunidade na região da Grande Lisboa, bem como conciliar os resultados de entrevistas 
feitas aos moradores do bairro, e de dados estatísticos, com um quadro a maior escala. 

A criação de um lugar comunitário

O tema da criação de um lugar de significado, sobretudo neste âmbito do espaço 
público comunitário, levou ao trabalho de pesquisa sobre vários autores e linhas de 
pensamento. Faz-se uma distinção entre dois tipos de lugar: o físico e o identitário.

O lugar físico

Foram analisados dois autores cujas abordagens das questões do sítio e da 
sistematização dos factores que o tornam num lugar de significado tornaram o trabalho mais 
consistente, e permitiram a articulação dos vários dados e leituras. São estes Christian 
Norberg-Schulz (Towards a Phenomenology of Architecture, 1979) e Christopher Alexander 
(The Oregon Experiment, 1975; The nature of order, 2002).

A obra de Norberg-Schulz foi essencial, sobretudo, para a análise do espaço físico 
existente, para a articulação teórica entre a envolvente do bairro e o projecto a desenvolver 
e para a fundamentação da ideia de um quarteirão-centro forte de significado.

Christopher Alexander constituiu leitura essencial pelos conceitos de piecemeal 
growth, ou de crescimento (e envelhecimento) fragmentário do espaço comunitário, e pela 
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ideia de hierarquização dos espaços comuns por forma a permitir diversas apropriações em 
diferentes fases. 

Este autor defende um processo de projecto com base na participação da 
comunidade. A interpretação dos seus textos complementou as conclusões tiradas dos 
estudos sobre o realojamento em Portugal (Mariana Colaço, 2010; entre outros) e levou ao 
desenvolvimento desta dissertação sobre o tema da apropriação pelos indivíduos que o 
habitam e da criação de um lugar comunitário. 

Assim, a programação ganhou um papel essencial no projecto; a questão do 
empowerment desenvolvida pelos autores referidos foi adequada à especificidade deste 
trabalho, o que levou a uma atenção especial do desenvolvimento da forma—sobretudo à 
abordagem ao espaço de transição enquanto metodologia de tratamento do espaço público.

A tese de doutoramento de Paula Cadima (2000, Transitional Spaces: The potential 
of semi-outdoor spaces as means for environmental control with special reference to 
Portugal) e a sua tipificação dos espaços de transição foi uma referência de trabalho.

O lugar identitário

A obra de Bernard Rudosfsky Streets for people (1964) veio complementar as 
leituras de Peter Zumthor (2006) e de Juhani Pallasmaa (1996) sobre o que leva um 
indivíduo, ou uma comunidade, a verem-se representados no espaço público ou construído. 

Estas leituras, mais relacionadas com a fenomenologia da arquitectura, permitiram 
sintetizar pontos-chave na nossa relação com o espaço: a relação com a envolvente 
(hierarquias de importância, leituras de percurso, definições de eixos visuais, a importância 
dos espaços de transição), questões sensoriais (o toque, a temperatura, a escala, a 
materialidade) e físico-construtivas, como o desenho da sombra ou o envelhecimento dos 
materiais. Interessou articular e definir estes aspectos, por forma a poder-se aplicá-los no 
projecto; estas abordagens teóricas foram determinantes ao nível do projecto prático, que se 
desenvolveu em função dos espaços comunitários.

Ganhar idade

Abordam-se neste trabalho dois conceitos de tempo: o tempo psicológico da 
criação de significado e a passagem física do tempo, relacionada com a vida útil do 
edificado. 

No primeiro explora-se o conceito de tempo de Paola Jacques (o tempo do “errar” 
pelo espaço público, associado à noção de percurso e à da intervenção física no lugar) que 
é, no contexto da favela, o tempo dos ‘mais pobres, aqueles que não têm acesso a 
velocidade, os que ficam à margem da aceleração do mundo contemporâneo’. 
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No segundo entra a componente da manutenção e do envelhecimento, ambos 
directamente relacionados com o primeiro. Neste quadro de trabalho sobre a importância da 
apropriação do espaço público como determinante para a protecção da comunidade e do 
espaço físico, referencia-se a obra Habitação social na América Latina: uma metodologia 
para utilizar processos de auto-organização (2006) devido à posição do seu autor, o 
investigador australiano Nikos Salingaros, de que a manutenção deve ser atribuída aos 
utilizadores. Neste livro, o autor detalha a sua opinião de ser essencial a valorização 
emocional da esfera pública e de dar aos utilizadores ‘a propriedade intelectual da estrutura 
física’; sugere, também, que quanto mais o espaço público e os equipamentos colectivos 
constituírem um lugar, melhor estes serão apropriados e mantidos.

Também The Oregon Experiment de Christopher Alexander fala no tempo—mas, 
aqui, do envelhecimento. No princípio de que o espaço público reflecte a cultura da 
comunidade em que se insere, Alexander defende que o habitar do espaço é, em si, um 
processo de criação de significado que ‘os lugares que têm esta pertença têm uma 
qualidade gasta, usada’. É por via desta afirmação que refere o conceito estético oriental de 
wabi-to-sabi, que se procurou analisar por forma a articular a materialidade e a imagem 
global do projecto recém construído com um médio a longo prazo, durante o tempo de vida 
útil do edifício. 

A nível prático, este conceito integra o conceito de beleza que advém do 
envelhecimento; neste, é crucial a escolha dos materiais e o aspecto temporal da 
arquitectura. 
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1. Contexto da intervenção

1.1. Enquadramento físico, geográfico e urbanístico

Odivelas, Concelho
Até ao século XX, a área de Loures e de Odivelas era agrícola, de paisagem rural e 

amplos terrenos de cultivo. Havia ‘casas chãs aglomeradas formando curtas ruas 
calcetadas, ou de terra batida que era o mais usual; casario isolado em meio de hortas e 
quintedos onde (…) o solar apalaçado dum nobre ou o convento exíguo de alguma freiria de 
vocação ermitã abrilhantavam ainda mais o já de si soberbo quadro rural lourenho’2. 

É uma zona com terrenos muito férteis e adequados à agricultura, sector que a 
caracterizou até constituir parte da Área Metropolitana de Lisboa (AML); ‘não é por acaso 
que a estes arrabaldes da capital se denominava a “horta de Lisboa”’’3.  

A urbanização do concelho trouxe profundas alterações no uso dos solos. 

A imigração nacional e estrangeira para Odivelas a partir da década de 50 do 
século passado foi a grande responsável pelo crescimento populacional do concelho— 
movimentos por vezes locais: a cidade de Lisboa é a origem de uma grande parte dos novos 
residentes de Odivelas, devido à oferta de preços mais acessíveis na habitação4. 

1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011
Nº 2173 2918 4479 5921 6069 10252 35098 63309 110947 130015 133847 144549
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Tab. 1 - População residente no concelho de Odivelas - 1900 a 2011

Fontes: CMO e INE
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2 ADRIÃO, Vítor Manuel (pub. na internet em 2010) A Casa Saloia, via CMO

3 CORREIA, Paula Correia; MATIAS, Carla; NEVES, Susana Neves (2004), Estudos Prévios de Planeamento Estratégico -
Historial e Perfis Demográfico e Sócio-Económico (Volume I), CMO

4 LOBO, Manuel da Costa; PARDAL, Sidónio Pardal et. al. (2003) Estudos de Orientação para o Planeamento do Concelho de 
Odivelas, Relatório Final, v.II - 2ª parte



O parque de habitação cresceu exponencialmente nos últimos 50 anos; o preço 
por metro quadrado mais baixo do que na capital, circunstâncias económicas e políticas, 
a enorme procura de casas, a proximidade e as infraestruturas viárias de ligação a 
Lisboa, e por fim o estabelecimento de serviços e de comércio levaram a que Odivelas 
seja hoje uma das zonas com maior densidade populacional do país. ‘Inserido numa das 
sub-regiões do país mais densamente povoadas, a Grande Lisboa, com 1.484 hab./km2 
em 2011, o município de Odivelas apresenta uma densidade populacional superior a este 
valor: 5.424 hab./km2 (…). São as freguesias de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião 
aquelas que apresentam as densidades mais elevadas do município, com valores acima 
dos 10.000 habitantes/km2’5. 

Fig. 1 - Densidade populacional no concelho de Odivelas (hab/km2), 2011
Fontes: CMO e INE
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5 CMO (2013) Caracterização sociodemográfica do município de Odivelas - Análise dos Censos 2011 



Há hoje em Odivelas um confronto entre o seu passado agrícola e uma urbanidade 
recente e súbita: se por um lado se respondeu à enorme procura de habitação, há por outro 
lado falhas devidas a décadas de crescimento não estruturado. 

Nos estudos que serviram de base à elaboração do Plano Director Municipal (PDM) 
de Odivelas, o concelho é descrito como obedecendo a ‘um modelo territorial e de 
crescimento urbano radial que se veio a consolidar desde a década de 60, onde se 
verificam: acentuadas assimetrias urbanísticas dentro do território concelhio; insuficiência de 
infra-estruturas e de equipamentos colectivos na quantidade e qualidade adequadas às mais 
recentes expansões urbanas; existência de um número significativo de áreas de génese 
ilegal, algumas das quais sem condições práticas de requalificação; a continuação da 
centralidade da cidade de Lisboa no contexto da geografia das deslocações do concelho’6.

As Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) 

Segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 
metade da população mundial vive em cidades e prevê-se que passem a 75% até 20507. A 
imigração menos qualificada chega às cidades, à procura de trabalho, sem recursos 
financeiros que lhe permita aceder a habitação condigna.

Fig. 2 - Morro da Providência, Rio de Janeiro, Brasil
Após intervenção do artista urbano JR, projecto Inside Out. 

Imagem: http://polodefotografia.files.wordpress.com
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6 LOBO, Manuel da Costa; PARDAL, Sidónio Pardal et. al. (2003) Estudos de Orientação para o Planeamento do Concelho de 
Odivelas, Relatório Final, v.II - 2ª parte

7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (2009), Global Urban Indicators – Selected statistics  - Monitoring the Habitat 
Agenda and the Millennium Development Goals



O caso de Odivelas é disto exemplo. ‘Dada a incapacidade de resposta por parte 
do sector legal, principalmente em termos de preços às crescentes necessidades 
habitacionais, surge a chamada urbanização clandestina (construção feita sem autorização 
das Câmaras Municipais, às quais compete licenciar e controlar as obras realizadas por 
particulares), que passa a constituir uma alternativa de alojamento para largas faixas do 
operariado e pequena burguesia urbana. 

Se durante os anos 50 e 60 a construção clandestina respondeu a uma 
necessidade premente de habitação mais barata que a oferecida pelo mercado legal, foi-se 
transformando progressivamente numa área privilegiada para o investimento de pequenos 
capitais (sobretudo por parte de emigrantes), aparecimento de especulação (retenção de 
lotes e construção para [arrendamento]) e incentivo para as pequenas empresas de 
construção’8. 

Há em Odivelas várias AUGI e bairros críticos integrados no Programa Especial de 
Realojamento (PER). Alguns representam o extremo da pobreza e da exclusão urbanística e 
social e têm graves carências nas condições da habitação, falta de infra-estruturas urbanas, 
de serviços, de equipamentos colectivos e de espaços verdes9. Legalmente, a autarquia 
deve agir no sentido de dar condições de habitabilidade às zonas em questão10, apesar de 
não se saber ainda como ou com que recursos financeiros.

Este processo deveria ser feito em colaboração com os moradores11. 

Contudo, não parece haver relação entre a procura de habitação das comunidades 
pobres (e consequente autoconstrução em AUGI precárias) e a acção da CMO até ao início 
do século XXI: ‘num concelho com uma densidade populacional tão elevada que na última 
década foi aquele que, ao nível da Grande Lisboa, mais produziu habitação nova, é muito 
negativo constatar que a habitação dirigida a grupos populacionais em situação de carência 
encontrou um eco muito reduzido na política municipal seguida’12. 
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8 MATOS, Fátima, Mercado habitacional e construção clandestina, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

9 LOBO, Manuel da Costa; PARDAL, Sidónio Pardal et. al. (2003) Estudos de Orientação para o Planeamento do Concelho de 
Odivelas, Relatório Final, v.II - 2ª parte

10 ‘2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: a) Programar e executar uma política de habitação inserida em 
planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede 
adequada de transportes e de equipamento social; b) Promover, em colaboração com (…) as autarquias locais, a construção 
de habitações económicas e sociais; (…) d) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, 
tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a auto-
construção’, artigo 61º da Constituição da República Portuguesa;

11 ‘1 - A reconversão urbanística do solo e a legalização das construções integradas em AUGI constituem dever dos 
respectivos proprietários (…). 2 - O dever de reconversão inclui o dever de conformar os prédios que integram a AUGI com o 
alvará de loteamento ou com o plano de pormenor de reconversão, nos termos e prazos a estabelecer pela câmara municipal. 
3 - O dever de reconversão inclui ainda o dever de comparticipar nas despesas de reconversão, nos termos fixados na 
presente lei’, CAPÍTULO II, Artigo 3.º da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, “Lei das AUGI”

12 LOBO, Manuel da Costa; PARDAL, Sidónio Pardal et. al. (2003) Estudos de Orientação para o Planeamento do Concelho de 
Odivelas, Relatório Final, v.II - 2ª parte



A Câmara de Odivelas não dispunha de uma bolsa de terrenos municipais com que 
pudesse proceder ao realojamento de famílias residentes em alojamento precário ou 
sobrelotação. Não o pôde fazer, tão pouco, em relação a obras de interesse público que 
melhorassem o concelho; com efeito, ‘o planeamento urbanístico nesta área territorial não é 
identificável em termos de instrumentos usados e metodologias seguidas. A maior parte das 
construções licenciadas foram originadas por alvarás de loteamento’, e sem uma estratégia 
global13.

Possibilidades de requalificação

Nos referidos estudos são avançadas algumas sugestões tendendo a um 
realojamento mais célere e eficaz, apropriando-se a CMO dos terrenos em causa. Afastada 
a hipótese de compra em mercado livre, dada a onerosidade do processo, sugere-se 
controlá-lo por via do planeamento do uso do solo, ou propor habitação social fazendo parte 
de um projecto mais amplo, de natureza comercial.

Um contrato deste tipo, argumenta-se14, em que o proprietário do terreno aceita 
vender o terreno e a autarquia consegue subsídios, ou investimento privado, para o projecto 
de habitação por via de um projecto comercial, seria mais exequível havendo confiança, por 
parte do investidor, de que o projecto teria retorno. É por isto que no artigo é citado o 
exemplo de Oeiras, também um município da AML que teve nas últimas décadas uma 
grande expansão urbana, como exemplo de gestão devido à sua aposta no chamado 
marketing territorial. 

O caso específico do Tagus Park, pólo empresarial e de investigação, é apontado 
como estratégia modelar pois ‘constituiu um projecto que trouxe para o concelho novas 
empresas, mais postos de trabalho, infraestruturas e serviços que a autarquia soube 
incentivar usando técnicas do chamado “marketing territorial”, o que é, em nosso entender, 
um campo de acção a explorar pelos municípios que se pretendam afirmar em termos 
territoriais’15.

O Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião
O local de intervenção deste projecto, o Bairro do Barruncho, na freguesia da 

Póvoa de Santo Adrião, fez parte de uma das muitas quintas que antigamente polvilhavam a 
região: a Granja da Paradela. ‘(…) Deu-lhe outrora muita importância a quinta (…) e a sua 
abundância de trigo e fruta” (…); a ermida [que existiu] na Granja da Paradela pertencia à 

14

13 Idem

14 Idem

15 Idem



Quinta dos Barrunchos. Era primorosa, muito bem acabada e com lindíssimas imagens de 
devoção popular”’16. A família proprietária, de origem nobre, terá nela assentado a base de 
conspiração contra a ocupação filipina de Portugal17. 

A partir da restauração da independência, terá perdido importância política e 
prosseguido a sua produção agrícola. Por fim, ‘como golpe de misericórdia, com a vitória da 
revolução republicana de 5 de Outubro de 1910, a cruz que encimava a capela primitiva da 
Granja foi deitada abaixo por um jacobino contrariado e a casa transformada [em] armazém 
de cereais (o mesmo aconteceu à do Barruncho, que desde essa data esteve abandonada 
por largo tempo)’18. Hoje é ‘o maior núcleo de barracas do concelho’19.

O Bairro do Barruncho é Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística 
desde 2008 devido ‘às circunstâncias de profunda degradação social e urbana verificada na 

Fig. 3 - Bairro do Barruncho, Norte.
À direita, vista da antiga casa senhorial. Esta zona sofre constantes demolições e reconstruções. Arquivo pessoal

15

16 ADRIÃO, Vítor Manuel (pub. na internet em 2010) Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, via CMO

17 Idem

18 Ibidem

19 CMO (Dez. 2009), Odivelas - Revista Municipal



área em questão e a premência que se coloca na sua resolução20. A área que a CMO 
pretende recuperar corresponde, em mais de 90%, a um terreno privado.

‘Sendo um território rústico, com potencial de cultivo, as [cerca de 20 famílias 
residentes] que o foram ocupando até aos anos 80 - com a conivência dos proprietários, a 
quem pagavam renda –, para além de construírem a própria habitação, tinham também 
pequenos quintais e hortas que servem ainda hoje de apoio à subsistência às famílias, 
embora o perfil da população residente tenha mudado profundamente’21.  

Topograficamente acidentado, o local constitui um vale que se inunda com 
facilidade. É um terreno de onze hectares que forma uma bacia de uma ribeira e de um leito 
de cheia; a Sul confronta uma descaracterizada zona industrial de lojas e armazéns. A 
Poente e a Norte há uma coroa de terrenos baldios, circundados por sua vez pelo bairro da 
Mimosa, pela Quinta do Barruncho e por infraestruturas viárias incompletas num terreno que 
acolherá, num futuro incerto, habitação. Por ora, ninguém lá vai.

A Norte e Nascente, há desníveis acentuados entre o bairro e a vizinhança. Ali há 
prédios de habitação entre dois e seis pisos, escolas, igreja, mercado, transportes públicos; 
todos longe da vista, devido à inclinação do terreno e à localização da escola básica, 
construída a um nível superior.

Nos anos oitenta foi construída a maioria das barracas na íngreme colina orientada 
a Poente, com vista folgada para o vale e para torres de habitação. Chapas de zinco sob 
pneus ou pedras cobrem a maioria dos edifícios.

O Bairro do Barruncho tem problemas que outras AUGI nem sempre apresentam: 
falta de electricidade, de saneamento básico e de pavimentação; um edificado 
extremamente precário e em muitos casos sem condições mínimas de habitação. Não há, 
para quem não mora no bairro, qualquer motivo ou serviço que leve alguém de fora a 
atravessá-lo. Pelo contrário—as famílias que moram na zona baixa do bairro, a Poente, há 
anos ‘não vão lá acima’22. 

O bairro é o espaço das casas, construídas pelos moradores muito próximas umas 
das outras, seguindo lógicas de familiaridade e parentesco, com os materiais mais diversos: 
encontram-se paredes feitas com tijolo e com portas de madeira atadas com cordel. 
Espaços públicos, há os que cabem nos interstícios das casas. 

Também na Cova da Moura, melhor documentada no levantamento do espaço 
urbano, se encontra a mesma situação: ‘apesar da densidade global ser alta, ainda existem 
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20 CMO (2009), Termos de referência para a elaboração do plano de pormenor de reabilitação urbana do Sítio do Barruncho

21 TOMÁS, Ana Mafalda (2011), Realojamento Social em Portugal - Estudo sobre as expectativas e necessidades da população 
residente no Bairro do Barruncho face ao futuro realojamento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

22 Inquéritos realizados no Bairro do Barruncho, Outubro 2012



alguns espaços não construídos, quer no interior dos quarteirões, quer em zonas entre 
quarteirões. Contudo, estes espaços livres são relativamente reduzidos, transformando as 
ruas no grande espaço público do bairro, um pouco na tradição africana de estar em casa, 
estando na rua (perto de casa). De resto, a percentagem de população jovem com fortes 
hábitos e necessidades de vida ao ar livre mostra que é fundamental a existência de um 
espaço público relativamente amplo e qualificado’23.

A rua é mais do que um percurso: é um espaço de transição entre o interior das 
casas e o exterior. O interior da casa funde-se com o limite imposto pela porta e por sua vez 
estende-se à rua: há pequenos alpendres, muretes à altura do sentar, plantas e flores, 
sombra e sofás à porta das casas. Quem passa fica à conversa o tempo que ficar, naquele 
espaço público que é quase a extensão da sala de estar do vizinho.

Há no Barruncho um carácter rural muito forte. Existem várias hortas privadas no 
interior e em redor do bairro, cultivadas e mantidas tanto por moradores do bairro como da 
vizinhança. Além da função residencial, e da escola que o limita, é esta a única actividade 
que o bairro aloja; para tudo o mais (serviços, compras, saúde, creches, trabalho) é 
necessário sair, seja para a Póvoa, seja para Odivelas, Loures ou Lisboa.

Fig. 4 - Bairro do Barruncho, interstícios verdes.
Hortas privadas entre habitações. Arquivo pessoal
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23 OPERAÇÃO COVA DA MOURA (2006), Iniciativa operações de qualificação e inserção urbana em bairros críticos, v. I - 
Diagnóstico para a intervenção sócio-territorial
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1.2 Enquadramento sócio-económico

Odivelas, Concelho
A população de Odivelas era conhecida por saloia, um termo que ‘tem origem no 

árabe “çahroi” e refere-se a quem é do campo, por oposição a quem é da cidade24. Com 
uma linguagem, hábitos e cultura muito característicos, fazia diariamente até ao século XX o 
percurso de ida e volta a Lisboa, onde vendia produtos hortícolas. 

A região começa a receber lisboetas de férias a partir do século XIX e, pouco 
depois, começa a construção de bairros sociais nalgumas freguesias. Já no século XX, o 
sector agrícola começa a perder importância na economia nacional e o terciário ganha 
relevo; começa aqui a mutação do carácter paisagístico e territorial de Odivelas. 

A oferta de trabalho atrai população de todo o país à região de Lisboa: ‘muitos 
foram os indivíduos que se deslocaram de outros locais do território nacional para a capital, 
ou para sermos mais precisos, para as suas periferias, com vantagens económicas ao nível 
dos preços da habitação, mais acessíveis, e também ao nível da sua oferta, mais variada. A 
este movimento se deve o acentuado crescimento urbano do Concelho após a década de 50 
e o correspondente crescimento populacional’25. 

2007 2001 1991
Variação 

2001-2007
Variação 

1991-20012007 2001 1991
% %

Portugal
Distrito Lisboa
Grande Lisboa
Lisboa
Odivelas

10 617 575 10 356 117 9 867 147 2.5 5.0
2 808 414 2 661 850 2 520 708 5.5 5.6
2 025 628 2 661 850 2 520 708 4.0 3.6
499 700 564 657 663 394 -11.5 -14.9
151 358 133 847 130 015 13.1 2.9

A população foi-se alterando e deixou de trabalhar a terra como ofício. As pessoas 
especializaram-se na indústria e, depois, nos serviços. Fazia-se diariamente, até há poucos 
anos, o movimento pendular entre o Odivelas e Lisboa; hoje, com o desenvolvimento 
económico da zona e com a descentralização de algumas das grandes empresas que 
operavam na capital, a dependência esbateu-se. 

Os seus habitantes já poucas semelhanças têm com os saloios do virar do século 
XX: Odivelas faz parte da AML e a sua população é urbana e multicultural.

Tab. 2 - Variação populacional Região Lisboa, 1991-2007
Fonte: CMO, com base em dados do INE
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24 CMO (2009), V. 4.2 Caracterização do território - Estrutura e funções sociais, V - Estrutura Sócio-Demográfica

25 Idem



É uma população ‘sensível às questões de desenvolvimento local mas pouco 
participativa quando chamada a intervir (…); a maioria dos tempos livres é passada em 
casa, ou em centros comerciais, cafés e pastelarias (…). Quanto à naturalidade, Caneças, 
Pontinha e Famões reúnem [mais naturais] do concelho; nas freguesias de Odivelas, Póvoa 
de Santo Adrião e Olival Basto, a maior [percentagem] é oriunda da [Região de Lisboa e 
Vale do Tejo]; o maior peso dos indivíduos provenientes dos [Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa] PALOP é das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Odivelas’26. 

A imigração é essencial na demografia da região de Lisboa: ‘na última década, a 
população estrangeira a residir em Portugal cresceu cerca de 70%, correspondendo a um 
aumento de 167 781 pessoas (…). Em termos de distribuição geográfica, a Região de 
Lisboa concentrava mais de metade dos estrangeiros residentes em Portugal (51,6%)’27.

Oito em cada cem dos moradores de Odivelas têm nacionalidade estrangeira28; 
destes, em média, três nasceram em África (sobretudo em Cabo Verde, Guiné ou Angola), 
dois na América (Brasil) e um num país europeu. 

Muitos chegaram a Portugal há tempo bastante para constituir família e vários 
agregados familiares em Odivelas são compostos por pais estrangeiros e filhos, ou outros 
familiares, portugueses. É já frequente o que o Observatório da Imigração prevê vir a ser a 
tendência: ‘em Portugal, a imigração é ainda predominantemente uma imigração laboral, 
não familiar, mas com tempo, à semelhança do que se verificou nos países de imigração 
tradicional, a reunificação familiar tenderá a assumir uma importância crescente’29.

Não obstante a riqueza cultural do concelho, a população residente caracteriza-se 
por um baixo grau de qualificações académicas. Três pessoas em cada cem não sabem ler 
e ‘mais de metade da população residente no concelho (51,2%) possui apenas o ensino 
básico, com especial incidência no primeiro ciclo (26,2%)’30. 

Mais de metade (52,2%) são população activa, sobretudo empregados no sector 
terciário económico31—distribuição por sector de actividade semelhante à de Lisboa. É 
relevante saber que a taxa de desemprego é de 12%, que duplicou em dez anos e que esta 
é uma autarquia sem património imobiliário. O concelho ainda depende economicamente de 
Lisboa e de Oeiras, onde trabalham milhares de moradores32; ‘garantir o emprego local, 
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26 CMO (2009), V. 4.2 Caracterização do território - Estrutura e funções sociais, V - Estrutura Sócio-Demográfica

27 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2011), A população estrangeira em Portugal

28 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2011) Censos

29 OBSERVATÓRIO DA IMIGRAÇÃO

30 CMO (2009), V. 4.2 Caracterização do território - Estrutura e funções sociais, V - Estrutura Sócio-Demográfica

31 Idem

32 CMO (2013) Caracterização sociodemográfica do município de Odivelas - Análise dos Censos 2011



principalmente dos que mais dificuldade têm em o obter, designadamente os 
desempregados à procura de novo emprego, com pouca formação profissional e baixos 
níveis de escolaridade é também uma necessidade do concelho, cujo processo tem de ser 
liderado pela autarquia, em consonância com outros agentes, dada a existência de 
limitações financeiras e de gestão (…)’33. 

Parece importante, por isto, propor projectos de escala local com um impacto 
externo positivo que gerem emprego e novas dinâmicas sociais.

Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião
O Barruncho de hoje é, de certa forma, um lugar social das famílias e amigos das 

três comunidades que o habitam. Moram no bairro 540 pessoas, sobretudo jovens e adultos 
em idade activa. Étnica e culturalmente, o bairro é africano: a maioria dos moradores são 
cabo-verdianos ou seus descendentes. Há algumas famílias portuguesas e uma minoria de 
famílias ciganas.

Fig. 7 - Estrutura Etária do Barruncho
Dados: DHSAS– S.E.P.; D.G.H.S. – S.I.S./GIS-Póvoa Sto. Adrião (2008) Bairro do Barruncho—núcleo nº 20
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De Cabo Verde ao “mar de país”: um lugar social 
Em 2011, Cabo Verde tinha 523 568 habitantes. Em Portugal, havia 42 388 cabo-

verdianos34; estima-se que haja mais de 800 000 espalhados pelo mundo.

‘No início dos anos [setenta], final de [sessenta], os cabo-verdianos vinham sós, 
sem mulheres nem filhos. Chegaram aos milhares nesta altura. Não sabiam ao que vinham: 
queriam sobretudo fugir à seca e à pobreza. (…) Tratava-se sobretudo de compensar a 
enorme debandada de mão-de-obra portuguesa para França e Alemanha ou ausente na 
guerra colonial, arranjando uma força de trabalho alternativa.

Alguns, quando saíam do arquipélago em direcção a Portugal, pensavam seguir 
para a Europa. Mas nem todos o faziam: à chegada a Lisboa, ficavam um misto de 
esmagados e atraídos: “Víamos este mar de país e ficávamos”, lembra um velho cabo-
verdiano. Outros bem gostavam de seguir caminho, mas as dificuldades esmoreciam-lhes 
os ímpetos.’ 35

A imigração de há trinta ou vinte anos foi, na maioria, gradativa; primeiro vieram os 
homens, depois as mulheres com os filhos. Quem chegava encontrava patrícios no centro 
de Lisboa, vinha com referências e contactos feitos, mas sem nada consigo senão a 
necessidade de trabalhar e a esperança de criar uma vida melhor. Acabavam por ocupar as 
‘zonas desgraçadas, que não prestavam, indesejáveis. Mas eram as possíveis. Eram 
indispensáveis e não foi fácil consegui-las. Na Venda Nova, por exemplo, houve grandes 
guerras entre cabo-verdianos e ciganos que não queriam deixar instalar os novos 
migrantes’36.

Da Quinta do Barruncho ao bairro do Barruncho
À chegada da maioria dos moradores cabo-verdianos ao Barruncho, em meados 

dos anos 80, Odivelas estava a crescer. A zona envolvente àquela onde acabariam por se 
fixar tinha já a configuração actual; o bairro do Barruncho, de chapas de zinco e pedaços de 
madeira polvilhado de quintais entre as ruelas sinuosas, cresceu isolado durante trinta anos.

As ruas foram construídas à força de braço e as casas dispostas consoante o 
terreno e os laços de amizade ou de parentesco. As famílias começaram a multiplicar-se e 
começaram a nascer os primeiros bebés. 

Homens e mulheres trabalhavam, as mulheres mais presentes, os homens mais 
ausentes: ‘os homens vêm para trabalhar e trabalham mesmo. Trabalham muito, porque, 
normalmente, sustentam duas famílias, a que está aqui e a que ficou lá. Não têm tempo 
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dia profissional, usam a língua e a cultura portuguesas; em casa, com os amigos e 
familiares, as cabo-verdianas.

A transposição do bairro e do estar de Cabo Verde foi feita de forma quase directa 
para Portugal. Como outras comunidades imigrantes noutros países, esta criou uma casa 
longe de casa: ‘o bairro é o universo mais preciso de reprodução dos quotidianos das ilhas. 
Aquilo que o escritor português de inspiração crioula, Manuel Ferreira, definiu como “a terra 
trazida”. (…) Utilizam objectos tradicionais, sobretudo artigos domésticos, para a preparação 
de alimentos. De início, todos eram trazidos; agora, já cá se fabricam (…). Nas praças e 
mercados, em alguns supermercados e num dos hipermercados da Amadora, já se pode 
comprar tudo. Aos sábados, as mulheres vão às compras—mandioca, inhame… e pilam o 
milho. (…)’ 39.

Fig. 9 - Alpendre comum, bairro do Barruncho
Arquivo pessoal
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porque quem construiu o bairro foram os vizinhos e familiares que lá moram, o espaço 
privado também é o da rua. As janelas são gradeadas, mas a meio da tarde as portas estão 
abertas; nos sofás dos alpendres sentam-se os amigos, e vai-se estando. Tudo se sabe 
informalmente; não há no Barruncho uma associação de moradores nem qualquer outro 
mecanismo de representação dos interesses dos moradores do bairro.

 

Segundo os inquéritos realizados no bairro, os moradores gostam de ali morar pela 
relação próxima entre familiares, amigos e vizinhos; há espírito de entreajuda e de convívio. 
Sobretudo aos fins-de-semana há festas, almoçaradas, dança. As pessoas reúnem-se em 
quintais maiores, leva-se comida e música, convidam-se pessoas de dentro e de fora do 
bairro. O grupo do coro da igreja organiza as suas actividades, os aniversários e os 
casamentos enchem as tardes livres43.

Apesar de os entrevistados terem commumente declarado sentirem-se bem no 
bairro, a preocupação com a segurança (própria e das crianças) foi sendo referida num tom 
de voz mais baixo, numa atitude mais séria. Talvez pelas circunstâncias das conversas, 
foram as mães e as avós quem falou mais abertamente sobre a insegurança no Barruncho, 
normalmente quando enumeravam os equipamentos colectivos que fariam falta no bairro.

Fig. 11 - Actividades e Lazer nos tempos livres - Pop. Barruncho
Dados: DHSAS– S.E.P.; D.G.H.S. – S.I.S./GIS-Póvoa Sto. Adrião (2008) Bairro do Barruncho—núcleo nº 20
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As famílias, muitas vezes, não conseguem comportar as despesas de creches ou 
de actividades extracurriculares. Os miúdos mais novos são confiados a amas do bairro ou 
entregues a si mesmos desde muito pequenos e, por isso, as mulheres com quem falámos 
dizem que há urgência na criação de mecanismos de acompanhamento das crianças e de 
apoio escolar; falou-se de ‘manter [os miúdos] na escola: “tudo para os tirar da rua”’44. 

A insegurança

‘O bairro está referenciado por constituir refúgio de criminosos, mas também pelos 
casos de alcoolismo, violência doméstica e até violações’45. Das intervenções no bairro por 
parte da Polícia de Segurança Pública (PSP) no seguimento de crimes violentos resultam 
frequentemente detidos muito jovens, ainda adolescentes ou no início na casa dos vinte 
anos. São sobretudo esses grupos de jovens, uma pequeníssima minoria, que causam 
maior insegurança dentro do bairro46; os assaltos, o tráfico de droga, os ajustes de contas 
são o que preocupa as gerações mais velhas e o que penaliza a reputação do bairro. 

A taxa de abandono escolar é muito elevada; às baixas qualificações académicas e 
à dificuldade em encontrar emprego junta-se, frequentemente, a pressão dos grupos e o 
abuso de drogas e de álcool: ‘toxicodependência, alcoolismo, desemprego e abandono 
escolar são algumas das causas da criminalidade que aqui se sente’47. 

Fig. 12 - Com quem ficam as crianças depois da escola - Pop. Barruncho
Dados: DHSAS– S.E.P.; D.G.H.S. – S.I.S./GIS-Póvoa Sto. Adrião (2008) Bairro do Barruncho—núcleo nº 20
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46 Inquéritos realizados no Bairro do Barruncho, Outubro 2012

47 JORNAL DE NOTÍCIAS (2005), Configuração dos bairros dificulta a acção da Polícia



A imagem externa do bairro é negativa e associa-se-lhe frequentemente pobreza, 
miséria, crime. Segundo notícia de 2009 do Diário de Notícias48, o Barruncho é considerado 
pela PSP um dos 36 bairros de risco da Grande Lisboa devido à configuração do bairro, com 
edificado muito próximo e em desnível, que impossibilita a entrada de veículos; à elevada 
densidade populacional; por constituir residência de indivíduos com antecedentes criminais; 
e por ter um elevado número de casos de desordem pública, tanto interna como imanente. 

O realojamento e a participação dos moradores em Portugal

Nos últimos anos tem sido feito um importante trabalho de inquéritos, obtenção de 
dados e acompanhamento social dos moradores do bairro pelo Departamento de Habitação, 
Saúde e Assuntos Sociais da CMO. Se há menos de vinte anos a igreja era a única ponte 
entre a comunidade do bairro e o concelho49, hoje há uma maior comunicação entre as 
partes. Continua, contudo, a faltar uma instituição porta-voz dos moradores.

Com qualificação do bairro ao PER torna-se relevante analisar e comparar casos 
de estudo por forma a poder reunir ferramentas de projecto adequadas a este contexto—e é 
importante considerar a experiência já existente na AML em projectos de realojamento. 

Por um lado, sabe-se que se mantêm problemas de integração nalguns dos novos 
bairros: ‘os processos de realojamento têm resolvido alguns dos problemas derivados das 
más condições de habitabilidade mas não necessariamente a pobreza e a exclusão social; 
levam à manutenção de grandes agrupamentos de famílias pobres e concentram no seu 
interior os principais grupos de risco e inúmeros problemas sociais, levando à interiorização 
da exclusão; acentuam a segregação espacial e social e fomentam as desigualdades 
sociais, pois isolam os moradores em zonas menos acessíveis, sub-equipadas e 
deficientemente integradas na cidade, o que dificulta a adaptação ao novo alojamento; 
podem resultar em experiências muito negativas com impacto tanto na saúde psicológica 
como física; e contribuem para uma redução da frequência e intensidade das interacções 
entre vizinhos e para uma visão mais negativa dos mesmos. A guetização acaba por ser 
normalmente a consequência de todo o processo’50.

Por outro lado, é pertinente referir duas iniciativas que historicamente tiveram em 
conta a participação activa dos moradores: as cooperativas de habitação e as operações 
SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local).
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As cooperativas de habitação em Portugal aparecem ligadas aos movimentos 
sociais reivindicativos de melhores condições habitacionais. Primeiro, estes são as 
associações e sindicatos operários e, posteriormente, os movimentos populares que 
conduzem à criação do programa SAAL e às associações de moradores51. 

No contexto social do pós-25 de Abril de 1974, a participação associativa foi um 
dado assumido para os planos de habitação a custos controlados. O SAAL, criado nesta 
altura e extinto em 1976, ‘ainda hoje continua a constituir uma referência para os Estudos 
Urbanos, pela forma como envolveu arquitectos, engenheiros, juristas, geógrafos, 
sociólogos e, sobretudo, os próprios moradores de bairros degradados, num esforço 
associativo para lutar por uma habitação condigna e pelo direito à cidade’52. 

A reputação dos bairros cooperativos não tem, na opinião pública, o peso negativo 
dos bairros sociais. Isto deve-se a estarem geralmente inseridos no meio urbano, pelo 
registo de propriedade dos imóveis, pela maior diversidade sócio-económica dos moradores 
e, também, pela imagem cuidada que muitos têm. As cooperativas, além da habitação a 
custos controlados, garantem frequentemente a gestão e a manutenção dos edifícios 

Fig. 13 - Bairro SAAL, Bouça. Arqtª Álvaro Siza Vieira, 1974
Arquivo pessoal
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construídos—muitas vezes em registo de condomínio53. Em casos onde o planeamento e a 
construção são processos participativos, como na Quinta do Mirante, em Queluz, o bairro 
chega a ser mantido pelos próprios moradores e tem fortes dinâmicas comunitárias.

O realojamento fora de Portugal

Por comparação, na Áustria as cooperativas são responsáveis pela maioria da 
oferta da habitação a custos controlados e neles moram, tradicionalmente, famílias de vários 
níveis sociais54. Em Viena, estes bairros não se distinguem facilmente na malha urbana.

No Brasil, onde as AUGI são favelas com décadas de vida e têm a dimensão de 
cidades, o realojamento é impossível e a questão prática é a de como intervir e legalizar o 
edificado. Está feito um grande trabalho de pesquisa teórica sobre a favela e daí têm surgido 
várias abordagens sobre este tema, tanto sociológicas como espaciais.

A investigadora e arquitecta brasileira Paola Jacques assume neste campo uma 
posição muito clara: não intervir construindo. E levanta uma hipótese: ‘porque não se 
assume de uma vez a estética das favelas sem as pequenas imposições estéticas, 

Fig. 14 - A favela da Rocinha. A maior do Brasil, com 150 000 pessoas. Crescimento rizomático.
Imagem: http://fotosparafavelas.files.wordpress.com/
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arquitetônicas e urbanísticas dos atuais projetos de urbanização que acabam provocando a 
destruição da arquitetura e do tecido urbano original da favela para criar espaços 
impessoais (que muitas vezes não são apropriados pela população local, ficando 
rapidamente deteriorados e abandonados)? (…) Porque não tentar seguir o "pattern" favela, 
tentando aprender com a sua complexidade e riqueza formal?’55 

Detalha então três tipos de forma urbana presentes nas favelas: fragmento, labirinto 
e rizoma. 

O fragmento é a barraca, o abrigo construído sem projecção no tempo por ser, 
inicialmente, temporário mas que acaba por se ir tornando cada vez mais permanente. 

Por labirinto refere-se à especificidade do espaço urbano da favela, labiríntico e 
‘cheio de surpresas’, que causa uma percepção espacial praticamente impossível de prever. 

O conceito de rizoma deriva da concepção de Gilles Delleuze e de Felix Guatari. 
Segundo estes autores, e por oposição à árvore (ver em 2.3 a definição de árvore de 
Christopher Alexander), o rizoma é um mapa, ou um conjunto de atracções e de influências 
sem origem ou génese específica. O rizoma não tem ‘princípio ou fim; está sempre no meio, 
entre as coisas, entre-sendo, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança’56.

Jacques adopta este conceito para o que ‘diz respeito à ocupação selvagem [e] ao 
crescimento rizomático das favelas formando novos territórios urbanos, fundamentado pelo 
conceito de comunidade, independente de qualquer planejamento urbano ou territorial’57.

A estética resultante destes espaços, continua, compõe ‘uma estética espacial do 
movimento, ou melhor, do espaço-movimento’58, fisicamente construído e psicologicamente 
formado pela acção dos utilizadores, que impõe a participação activa da comunidade. Um 
projecto que não respeite estas formas existentes ‘acaba com as potencialidades imanentes 
do já existente, fixa formas por antecipação, inibe ações imprevistas, e sobretudo, impede a 
participação real’59. Uma acção urbanística mais agressiva pode última instância acabar por 
destruir o lugar de significado da comunidade.

Parece essencial, pelos motivos descritos, encontrar mecanismos de integração do 
bairro na malha urbana da cidade, de tentar eliminar o seu isolamento físico e social e de, 
simultaneamente, manter o espirito de bairro que nele existe. 
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1.3.2. O plano de pormenor para o Barruncho

Este projecto final de mestrado insere-se num plano de pormenor elaborado entre 
Setembro e Dezembro de 2012. O programa do plano de pormenor exigia 230 fogos de 
habitação a custos controlados, dos quais 130 para realojamento, além da infra-estruturação 
e planeamento dos serviços e equipamentos colectivos necessários. 

Tendo em conta os resultados dos inquéritos, as conversas com os moradores e a 
análise da informação sobre o Barruncho, concluiu-se ser necessário criar um espaço 
associativo e promover a integração do Bairro na envolvente—mas, como salientado em 
estudos sociológicos sobre AUGI em Portugal, o bairro ganharia se conseguisse ir criando 
uma identidade, se passasse a ser parte da cidade e se criasse uma imagem externa 
positiva.

No respeitante à participação, ressalva-se a posição de Mariana Reis Colaço, no 
seu estudo sobre realojamento no âmbito do PER: ‘o trabalho comunitário devia surgir antes 
do realojamento e acompanhar os moradores ao longo de todo o processo (…). Se 
gostarem do bairro, irão cuidar dele e protegê-lo. Este tipo de intervenção é importante para 

Fig. 15 - Maqueta de estudo individual do projecto do plano de pormenor (maqueta parcial, esc. 1/500)
1. Incubadora de empresas
2. Reabilitação da antiga casa senhorial para biblioteca / centro de estudo
3. Requalificação e reconstrução do Bairro do Barruncho
4. Construção de novos fogos de habitação
5. Quarteirão de comércio, serviços e jardins (maqueta a branco)
6. Parque urbano
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atenuar a impreparação das comunidades que se tem revelado terreno fértil para o 
preconceito e para o confronto. (…) É também muito importante evitar ao máximo o 
isolamento físico dos bairros, garantindo soluções viáveis de acesso, pelo menos, aos 
equipamentos de ensino e saúde’ 60. 

Dois eixos e um cinturão verde

A força de trabalho do bairro depende do emprego externo; contudo, cremos que se 
torna cada vez mais interessante pensar num modelo de bairro que agregue as várias 
funções inerentes à cidade. Os movimentos pendulares entre Odivelas e concelhos 
limítrofes levam a uma saturação diária dos acessos viários, a horas do dia perdidas em 
deslocações, a despesas de deslocação acrescidas para as famílias, à falta de tempo para 
as crianças e à perda de vida nos bairros onde as pessoas efectivamente moram mas onde 
acabam por passar apenas uma pequena fracção do dia útil. 

O conceito de base foi criar dois eixos principais e um cinturão verde, que une a 
Quinta do Barruncho ao vale e ao parque urbano. Quis-se criar um espaço identitário e 
espaços-ponte que servissem novos e antigos moradores num princípio de comércio local, 
de desenvolvimento da rede de transportes públicos e de proximidade casa-trabalho. Num 
contexto de crise económica e de fome na zona, os dois pontos fundamentais na elaboração 

Fig. 16 - Fotomontagem esquemática do plano de pormenor, vista Norte
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do plano foram procurar criar condições para a geração de emprego e possibilitar, com a 
criação de uma área de lotes de hortas urbanas, a produção de alimentos para consumo 
próprio.

O dois eixos principais unem o bairro à envolvente: procurou-se incorporar neles 
funções que levassem ao seu atravessamento a pé. Por isto distribuíram-se neles zonas de 
comércio tradicional e equipamentos colectivos (associação de moradores, cantina social, 
balneários públicos, biblioteca, áreas educativas, creche), com especial ênfase num 
quarteirão central. É este o quarteirão a desenvolver no projecto final de mestrado.

Tentou-se reforçar a população jovem, atraindo profissionais em início de carreira 
através da criação de tipologias mínimas de habitação e de uma incubadora de empresas, 
ambas com rendas controladas. A incubadora acolheria escritórios ou pequeno comércio 
com condições de arrendamento preferenciais.

 Na habitação, procurou-se trabalhar a escala de proximidade e a construção 
expansível. Houve a preocupação de tentar lidar com escalas de pátios e ritmos de volumes 
que definissem pequenos domínios e pontos de encontro. As morfologias do pátio e da 
praça foram modeladas no sentido de permitir a apropriação do espaço público: é por eles 
que são feitas as entradas nas casas e para eles que se abrem os vãos das zonas de estar. 

Fig. 17 - Fotomontagem esquemática do projecto de habitação para o Barruncho, vista Poente
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Procurou-se desenhar mobiliário urbano e zonas verdes de permanência, com sombra e 
espaços de estar.

Optou-se também pela permeabilidade do solo e pela criação de um cinturão verde. 
Estas áreas verdes são constituídas por um parque urbano, jardins públicos e hortas 
urbanas. Tentou-se com eles fazer uma ligação funcional e visual entre a quinta agrícola do 
Barruncho, de escala e cariz monumental, e o parque existente; tentou-se também tirar 
partido da ribeira e requalificá-la, integrando-a neste parque. 

Não se propõem edificações ao longo do leito de cheia, pois a excessiva 
impermeabilização dos terrenos nas zonas mais altas leva a que haja no Inverno sucessivas 
inundações neste vale. Propõe-se para ele um paisagismo com plantas autóctones, onde 
árvores, arbustos e canas formem distintos espaços ao ar livre: parque infantil, campo de 
jogos, zonas de estar. Pretende-se com este projecto, além de servir os actuais e os novos 
moradores, trazer uma maior afluência de não-moradores.

Existe pressão da comunidade de Odivelas junto da autarquia para a constituição 
de hortas comunitárias (ainda em Maio deste ano abriram, aliás, talhões de hortas na 
Codivel, muito perto da área de intervenção)61. Por esta se tratar de uma zona pobre num 
terreno cruzado por uma ribeira e fronteira com duas quintas agrícolas, num contexto de 
crise, propõe-se o reforço das hortas urbanas e a atribuição gratuita de lotes agrícolas aos 
moradores da zona envolvente.
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2. Um lugar para o Barruncho

2.1 O “empowerment” como estratégia de projecto

2.1.1 Programação
Nas entrevistas e nas conversas com os moradores do Barruncho, quando se 

perguntava que tipo de equipamentos fazem falta na zona, a resposta de todos foi unânime: 
uma associação de moradores. 

Escreve Fátima Matos que ‘a construção clandestina não é em si boa nem má (…). 
Apesar das suas limitações e das graves distorções que cria, é uma manifestação da 
capacidade das populações de resolver os problemas que se lhes colocam. Parece urgente 
reconhecer este facto e apoiar estas iniciativas no seio de um outro enquadramento que os 
não marginalize e aproveite as suas potencialidades, reduzindo-lhes as desvantagens’62 . 
Num cenário ideal, esse enquadramento potencia as capacidades das pessoas e faz delas, 
das pessoas, as grandes ferramentas de mudança de uma população sem recursos 
financeiros e a viver em pobreza. 

O empowerment significa, à letra, ‘dar (a alguém) a autoridade ou o poder de fazer 
alguma coisa; tornar (alguém) mais forte e confiante, esp. no controlo da sua vida e na luta 
pelos seus direitos’63. No bairro, a participação já existe. Não no papel, em actas assinadas 
ao fim de reuniões; há-a no dia-a-dia incompatível com burocracia. É por essa reunião que 
hoje se faz na rua que faz falta um sítio onde os moradores se reunam—uma casa central, 
comum. 

O arquitecto norte-americano Louis Kahn explicava aos seus alunos que deveriam 
pensar os edifícios pensando nos espaços que os compõem como os seus utilizadores. E 
que podiam chamar a isso “programar”. ‘Mas “programar” é uma palavra demasiado 
corriqueira. 

Isto é a realização da natureza de um reino de espaços onde é bom fazer uma 
certa coisa. Agora podes dizer que há espaços que sabes que deveriam ser flexíveis. Claro 
que há espaços que devem ser flexíveis, mas também há alguns que devem ser 
completamente inflexíveis. Deveriam ser pura inspiração… serem simplesmente o espaço 
para estar, o espaço que não muda, excepto pelas pessoas que entram e saem’ 64.

O projecto da associação de moradores, neste contexto, entende-se como lugar de 
múltiplas funções: será de lá que emanam consensos e petições para entregar às 
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autoridades, criando as condições para terem saneamento básico, electricidade, recolha 
regular de lixos; que se sai do ensaio de coro pronto para mostrar ao mundo; com os pés 
cheios de dança, da música de um salão de festas. 

Propõe-se também o comércio local como uso dinamizador, mais detalhado 
adiante. Este programa tem portanto duas frentes: a criação de equipamentos colectivos, 
com o foco na participação, e de comércio, com ênfase no pequeno comércio e nas oficinas.

Sugere-se a localização deste quarteirão num eixo principal, com estacionamento e 
acesso a transportes por onde o atravessamento será, previsivelmente, quase obrigatório; 
procurou-se orientar os espaços comerciais para as ruas de maior fluxo, por forma a terem 
maior visibilidade—e a carência de comércio local na zona leva a crer que haveria procura 
por parte dos moradores.

 

No Portugal cabo-verdiano, a rua é um prolongar do espaço privado; na Cova da 
Moura, à soleira da porta do prédio vendem-se milho e outras comidas. A feira e a venda de 
rua ainda são sinónimos de ocasião especial, por maiores ou mais pequenas que sejam—e 
surgem espontânea e informalmente nos centros de comércio e de passagem.

Entretanto, o espaço público é uma parte fundamental deste projecto—e um dos 
modelos de comércio que mais dinamiza centros urbanos, que mais gente atrai e que põe 
pessoas a comunicar que doutra forma dificilmente se cruzariam, é o espaço da feira. 

Fig. 19 - Comércio informal e relação com a rua na Cova da Moura
Fotografia: Rui Palha, série Um passeio na Cova da Moura.
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Desenhar uma praça que receba pessoas num registo de comércio esporádico ao 
ar livre, sobretudo recebendo estas pessoas cabo-verdianas e portuguesas, negras, ciganas 
e brancas, vem no seguimento de culturas que já têm naturalmente comércio de rua. 

O empowerment como estratégia deste projecto consistiu, em suma, na elaboração 
de um programa que tentou responder a necessidades actuais da zona e, ao mesmo tempo, 
propor funções que pudessem constituir soluções a médio-prazo para o bairro.

2.1.2. Equipamentos colectivos 

A associação de moradores

Dada a história de determinação, de autoconstrução, de geração de uma cultura 
própria e, por outro lado, de exclusão, parece importante que esta comunidade se possa 
gerir, a si e ao território que criou ao longo dos últimos trinta anos—ou de, pelo menos, ter 
voz activa nas decisões tomadas em seu nome.

Zygmunt Bauman escrevia: ‘o que parece ter desaparecido (se para sempre ou por 
enquanto, ainda não se sabe) é a imagem da sociedade como a “propriedade comum” dos 
seus membros, que, pelo menos em princípio, pode muito bem ter tendência a ser gerida e 
administrada em comum; a crença de que o que cada membro faz ou se abstém de fazer, 
importa—à sociedade como um todo e a todos os seus membros; e a certeza de que 
“conseguimos fazê-lo”—podemos conjuntamente fazer o que em conjunto pensamos que 
pode ser feito, observado e acompanhado nos resultados; e a convicção de que faz 
diferença fazê-lo ou não fazê-lo, a única diferença que realmente importa’65. 

Como referência desta auto-gestão é quase obrigatório falar na Associação Cultural 
Moinho da Juventude, na Cova da Moura—outra AUGI predominantemente cabo-verdiana, 
na Amadora. 

Esta Organização Não-Governamental (ONG) é muito activa na dinamização dos 
jovens e na afirmação do papel das mulheres, importantíssimo numa matriarcal sociedade 
cabo-verdiana, em que os filhos têm por cognome o nome da mãe. Está também presente 
na formação e na capacitação profissional dos moradores e na divulgação cultural do bairro; 
o grupo de batuque “Finka Pé” conta já muitas digressões, dentro e fora de Portugal. 

Esta associação foi fundamental na negociação, com a Câmara Municipal da 
Amadora, da resolução de problemas que teve durante décadas: falta de equipamentos 

42

65 BAUMAN, Zigmunt (2002), A sociedade sitiada, Instituto Piaget



colectivos e de pavimentação66. É também por sua acção que se começaram a legalizar e 
licenciar alguns dos edifícios e negócios que lá operam há anos. 

Christopher Alexander defende este tipo de associação, afirmando que ‘toda a 
cidade precisa de ser feita de grupos auto-governados (…). Estes grupos só poderão ter a 
força política para levarem a cabo os seus próprios planos locais se dispuserem de uma 
parte dos impostos que os seus habitantes pagam e se as pessoas nos grupos tiverem uma 
possibilidade diária e genuína de acesso ao governo local que as representa. Ambos 
requerem que cada grupo tenha o seu lugar no governo, não importa quão modesto, onde a 
população do bairro se sinta confortável, e onde saibam que vão obter resultados’67 .

A comunidade do Barruncho é pouco numerosa; com os actuais 540 indivíduos, ou 
mesmo prevendo o dobro após a criação da totalidade dos fogos previstos para a zona, fica 
além dos 5000-10 000 habitantes — o máximo que Alexander prevê possível para a 
participação eficaz do indivíduo na comunidade local68. 

Fig. 20 - Capa do DVD do documentário ‘Finka Pé’
Realização de Raquel Castro. Imagem: http://mackintoxico.blogspot.pt/
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Esta associação de moradores tem, continua, de ter duas características: ser 
território comum ao grupo que serve (ter uma forma que convide as pessoas para o debate 
e um espaço público adjacente que encoraje as pessoas a ficar por lá, a conviver) e estar à 
distância de uma caminhada de casa69. 

A associação de moradores assumiria, no projecto para o Barruncho, o papel de 
núcleo de poder local, gerido pela população. Com uma função mediadora e gestora das 
várias comunidades do bairro e das zonas de hortas, comércio e serviços, acumularia duas 
vertentes: a do espaço físico, necessário às reuniões, festas e eventos e gabinetes de 
aconselhamento e formação, e a da administração do comércio tradicional do bairro. 

Morfologicamente, estes edifícios seriam os espaços-limite dos vários centros 
compostos pelos espaços públicos. Procurou-se seguir, aqui, uma lógica de difusão de 
centros, ou de fragmentos, na acepção de Christopher Alexander de cidade orgânica e de 
contra-hierarquização da malha urbana. Este aspecto é mais detalhado no capítulo 2.3, A 
geometria do lugar físico.

A cantina, o balneário e a lavandaria

Os entrevistados dos inquérito referiram a necessidade da associação e de 
espaços de convívio e de reunião. Mas e se a associação de moradores recebesse também 
gente de fora? 

A resposta a esta já demorava um par de segundos a chegar. Gente de fora, como? 

Alargar a associação enquanto equipamento colectivo e atribuir-lhe mais funções 
sociais sem, contudo, perder a escala próxima, traria mais gente da envolvente: o Bairro da 
Codivel, da Mimosa, do Casal do Privilégio e da Póvoa. Falamos dos vizinhos próximos, que 
moram num raio de 300 metros e com quem muitos, todos os dias, trocam cumprimentos.

Há fome no concelho, referem técnicos da CMO—e ainda há semanas foi notícia, 
por exemplo, que 40% das pessoas de Viana do Castelo não consomem água da 
companhia em casa, por não terem como a pagar70. Por maioria de razões, afigura-se 
necessária a criação de equipamentos sociais locais. 

Assim, o que se propõe é um equipamento de proximidade que agregue funções e 
assuma o papel de centro da comunidade. No coração está o edifício da associação, que 
alberga e gere uma cantina social, balneários públicos e uma lavandaria comunitária, todos 
abertos ao público. 

Propõe-se também um sistema cooperativo ligado às hortas; com o objectivo de 
rentabilizar os terrenos, a aquisição de maquinaria e de utensílios poderia tornar a 
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agricultura numa alternativa de autonomia e de competitividade, permitindo o cultivo de 
parte dos alimentos necessários à cantina social—ou, até, para venda externa.

2.1.3. Comércio
A Cova da Moura é um caso de estudo de integração entre habitação e economia 

local. Há lá cafés, cabeleireiros, lojas de produtos africanos e restaurantes com comida 
típica cabo-verdiana que atraem, há anos, clientes de dentro e de fora do bairro. 

Este mantém, no entanto, uma imagem exterior negativa—e foi por isso que dois 
moradores arrancaram com o Projecto Sabura71, que leva pessoas e instituições a provar a 
comida e a fazer compras na Cova da Moura. ‘Segundo Heidir Correia [um dos fundadores], 
o bairro mudou e os moradores “sentem essa mudança”. “Temos 31 salões de cabeleireiro, 
28 restaurantes, mercearias e cafés em cada esquina que têm tido muitos clientes de fora”, 
destacou’72. 

Conclui-se que a existência de negócios de moradores dentro do bairro permitiu 
criar uma economia local, trazer novas caras ao bairro e integrá-lo na cidade; possibilitaram 
às famílias auferirem rendimentos mais altos e geraram-se círculos de emprego dentro do 
bairro73. Cremos, portanto, que o modelo de cidade multifuncional pode constituir um motor 
de integração urbana e de autonomização das famílias. 

Na envolvente do Barruncho há actualmente um grande défice de comércio—e 
pretende-se com este trabalho suprir esta necessidade; propõe-se, por estes motivos, que 
este quarteirão tenha uma função comercial. O projecto tem três níveis de espaços 
comerciais edificados: lojas, comércio comunitário e oficinas. 

Lojas e comércio tradicional

A proposta formaliza um quarteirão que albergue pequeno comércio. À margem das 
mega-superfícies, o que se propõe são espaços de comércio tradicional, com áreas 
pequenas e facilidade de licenciamento aos moradores do Barruncho e da Póvoa de Santo 
Adrião. 

Os vários estudos sobre o empreendedorismo dos imigrantes em Portugal são 
consensuais: ‘os africanos ou, em particular, os cabo-verdianos, apresentam as mais baixas 
taxas de empreendedorismo’74 , o que é explicável analisando ‘as estruturas de 
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oportunidades dos contextos de recepção portugueses’75. Isto deve-se tanto às suas baixas 
qualificações como aos ‘preconceitos dos empregadores, que “posicionam” os indivíduos de 
origem africana nos segmentos pouco qualificados do mercado de trabalho, construindo 
imagens que acabam por funcionar como barreiras à atribuição de posições profissionais 
mais valorizadas’76. 

Na Cova da Moura, ‘a abertura de um estabelecimento, próprio ou [arrendado], 
aparece como o natural culminar duma emancipação económica e/ou aplicação de um 
aforro (…). O estabelecimento – ligado ou não ao proprietário do edifício em que se 
encontra – é, pois, um dos topos da micro-sociedade local’77. A aberta de negócio próprio 
está associada a um maior estatuto social, além de promover dinâmicas de emprego dentro 
da família e do círculo de amigos mais próximo78. 

Não se propõem para o Barruncho áreas comerciais específicas, apesar de se ter 
em consideração que a riqueza cultural da comunidade cabo-verdiana poderia ser de 
potencial interesse: ‘as discotecas e a música africana, os restaurantes cabo-verdianos ou 
mesmo os cabeleireiros africanos começaram a fazer parte de um mercado de produtos 
exóticos que tem vindo a ter uma procura crescente em Portugal (…)’79. 

Há um dado curioso no que respeita ao empreendedorismo na comunidade cabo-
verdiana: a idade dos que abrem portas. A média é muito baixa (1,1% dos imigrantes de 
Cabo Verde investem num projecto de negócio próprio, por comparação com a média total 
de imigrantes, que é de 19,3%)80, mas é para a vida: ‘cerca de um quinto dos comerciantes 
observados estão em idade próxima da reforma, embora poucos ou nenhuns referissem 
pretender ceder ou trespassar o seu estabelecimento. Ficou a percepção que é “trabalhar 
até poder” num natural percurso que não contempla paragem nem reforma’81. 

Caso vivo disto, no Barruncho, é o de uma senhora de quase 70 anos: matriarca, 
mãe e avó, orgulha-se de ter construído a sua casa sozinha há perto de trinta anos. 
Profissionalmente activa, vive com um dos filhos e uma neta; quando regressa a casa gere a 
única pequena mercearia informal do bairro82.
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Comércio comunitário

O comércio comunitário segue mais de perto a concepção de um mercado ou de 
um bazar, numa lógica de bancas individuais cobertas de área reduzida, atribuídas por uma 
curta duração. A agricultura, prática comum no Barruncho e tida em conta na estratégia do 
plano de pormenor, poderia constituir fonte de rendimento familiar. 

A ideia é ter um espaço aberto que possa ser usado com grande rotatividade e 
facilidade pelos moradores do Barruncho e da envolvente imediata: destina-se a ser o 
espaço de venda de excedentes agrícolas, ou de outros bens, a que os moradores da 
envolvente possam aceder com facilidade.

Ainda a título de exemplo, na Cova da Moura a agricultura é também um sector de 
económico informal: ‘as pequenas hortas cultivadas por moradores do Bairro, quase todas 

Fig. 21 - Mercado  la Boquería, Barcelona
Arquivo pessoal
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localizadas nas imediações deste (…) constituem desde há muito uma fonte de rendimento 
adicional para muitos moradores’83.

Oficinas

Alguns dos espaços comerciais de proximidade têm, em projecto, fabrico próprio; é 
o caso da panificadora. Estes exigiriam mão-de-obra especializada mas permitiriam encurtar 
o ciclo de produção e potencialmente permitir maior margem de lucro ao produtor, que 
venderia directamente ao público.

Neste desenho da área comercial levantou-se então uma questão: até que ponto, 
dados o contexto social do projecto, a proximidade da escola básica e a taxa de abandono 
escolar, não fará sentido apostar numa articulação entre o espaço comercial e o educativo? 

Há no local uma escola básica, com que poderia propor associar o ensino curricular 
ao profissional nalguns dos espaços comerciais do projecto, dando formação especializada 
aos moradores mais jovens e podendo, a prazo, ajudar ao seu emprego na zona, além de 
possibilitar novas dinâmicas de ocupação e de apropriação de espaço. 

Não se trata de desenhar uma escola, mas de desenhar áreas comerciais com 
funções específicas. Aqui se desenvolveriam ofícios que se aprendem num registo de 
formação prática, como o talho, a marcenaria, o cabeleireiro. 

Com um sistema a definir, incentivar-se-ia quem aqui abrisse estes negócios e 
tivesse experiência a receber vários jovens para aprender a trabalhar. Um cabeleireiro pode 
ter alunas, como um restaurante aprendizes; se ao comércio que já é necessário se 
associam novas funções, como a de uma escola profissional, um adulto ou um jovem que 
não goste, não queira ou não possa continuar a estudar pode aprender a trabalhar no sítio 
onde mora, com pessoas do sítio, que sabem fazer.

Estas lojas-escola são denominadas, na dissertação e no projecto, por oficinas. 
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2.2 Espaços públicos

2.2.1 Espaços de transição

Em AUGI com esta morfologia e tipo de crescimento, é comum a falta de espaços 
públicos84. Nas respostas aos inquéritos sobressaiu a importância da criação de espaços de 
convívio e lazer comunitários.

Peter Zumthor fala na concepção de espaço exterior de convívio: ‘há qualquer coisa 
de especial na arquitectura que me fascina e de que gosto muito. A tensão entre interior e 
exterior. Na arquitectura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa 
pequena caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. 
Fantástico. E isto implica outras coisas igualmente fantásticas: soleiras, passagens, 
pequenos refúgios, passagens imperceptíveis entre interior e exterior, uma sensibilidade 
incrível para o lugar (…). Desenrola-se então o jogo entre o indivíduo e o público, entre a 
privacidade e o público (…)’ 85.

Partindo do espaço público como espaço de encontro, tentando-se a partir dele 
desenhar ambientes, tornou-se também interessante começar a pensar no interstício—no 
espaço de transição—como gradiente de intimidade e de função.

O que existe hoje no bairro do Barruncho como modo de estar, e já explicado tanto 
no contexto urbanístico como no sócio-demográfico, é uma quase ausência de limite entre 
interior e exterior. 

O espaço da rua tem vários nível de apropriação e, quando nos aproximamos das 
portas das casas, os sofás, os bancos, os vasos de flores e as plantas que a sombreiam 
roubam espaço à rua. Sente-se que estamos como que numa grande e pública sala de 
estar; há sempre alguém à conversa, e a própria disposição dos elementos convida a parar 
um momento.

Porque no Barruncho como na cidade antiga o contacto se faz informalmente, à 
janela, à porta, à esquina, e porque interessava trazer a informalidade e o contacto também 
para um quarteirão público, tornou-se importante perceber que espaços de convívio são 
estes afinal: serão espaços públicos, será rua? Fará mais sentido projectar edifícios cujo 
limite é claro ou, pelo contrário, será antes nesses espaços de transição que comerciantes, 
moradores e gente de passagem parará à conversa?
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Jacques fala no labirinto das favelas brasileiras e de como ‘na favela as ruas (e 
todos os espaços públicos) são determinadas exclusivamente pelo uso. (…) Na favela esses 
espaços também estão inextricavelmente ligados. Durante o dia as ruelas se tornam a 
continuação das casas, espaços semi-privados, enquanto a maioria das casas com suas 
portas abertas se tornam também espaços semi-públicos’86. Como transpor este carácter 
difuso do público e do privado para o projecto?

Paula Cadima87, na sua tese de doutoramento, estudou os espaços de transição 
em Portugal e define-os como ‘espaços semi-fechados, nem enclausurados, nem 
completamente abertos ao exterior’, agrupáveis em duas categorias de espaço: fechado e 
por anexação. 

Os primeiros referem-se aos espaços interiores no centro de um ou mais edifícios, 
como átrios, claustros ou pátios. Podem ser mais públicos ou privados, dependendo da 
função do edifício em que se inserem.

Os segundos referem-se a extensões do edifício na sua periferia, como varandas, 
galerias ou estufas. O grau de exposição ou de clausura determinará directamente a 
intensidade da relação entre interior e exterior, entre o edifício e o ambiente, e depende da 
confinação do espaço88.

Cada uma das categorias tem características e ambiências muito próprias; todas 
trazem um maior grau de intimidade com o outro podem criar um universo interior dentro do 
espaço público. Num clima mediterrânico como o de Odivelas, com uma população 
habituada ao contacto com a rua, os espaços de transição adquirem particular importância.

Fig. 22 - Esquema de espaços interiores de transição
1. Pátio; 2. Claustro; 3. Átrio
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Em Paula Cadima tratam-se, contudo, sistematizações em edifícios. Num projecto 
para um quarteirão, para um organismo e parte de cidade, a aplicação é feita noutra escala: 
tem de permitir uma leitura dos edifícios como um todo e constituir presenças específicas—
uma frente de rua; uma praça; uma plataforma. No projecto desenvolveram-se espaços de 
transição que se relacionam de forma mais directa com o percurso—o claustro e a galeria.

Desenhado à escala do bairro, para o peão, deverá ser humanizado. ‘A rua perfeita 
é um espaço harmonioso. Quer seja confinada pelas casas quase herméticas de uma 
kasbah africana ou pelos palácios de filigrana de mármore venezianos, o que conta é a 
continuidade e o ritmo do seu limite. Pode dizer-se que a rua é uma rua por cortesia dos 
edifícios que a definem’89. 

Mais do que sê-lo, também é definida pela relação que eles estabelecem com o 
espaço público. Zumthor questiona essa relação: ‘e qual é a referência que com o meu 
edifício levo até ao público? Pois este comunica sempre com a rua ou a praça. Pode dizer à 
praça: estou contente por estar aqui. Ou pode dizer: sou o edifício mais bonito, vocês todos 
são mesmo maus. Eu sou como uma diva. Os edifícios podem dizer tudo isto’90.

Essa presença dos edifícios que definem a rua pode ser mais passiva ou 
imponente; o limite entre a rua e o privado adopta frequentemente, no Mediterrâneo, 
contornos difusos. Os espaços de transição são, frequentemente, a própria rua. 

Tenha-se como exemplo a Bolonha das arcadas, a Bolonha antiga. A rua coberta, a 
rua com pórticos, além do carácter distinto e de uma imagem unificada tem ‘um charme 
perene (…) numa vaga de calor, quando [as arcadas] se transformam em túneis frescos, 

Fig. 23 - Esquema de espaços de transição por anexação
1. Varanda; 2. Galeria; 3. Estufa
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fragrantes com o cheiro das lojas de fruta e dos cafés, ressoando as vozes de quem 
passeia91’. 

As galerias urbanas servem também propósitos de socialização: ‘ao meio-dia e ao 
fim da tarde enormes multidões deambulam por esta imensidão de corredores urbanos, e é 
impossível não encontrar amigos (…) O corso, esse ritual antigo, ilustra a relação amigável 
entre os cidadãos’ 92.

O sair de um espaço fechado num edifício e o estar completamente no exterior são 
passos diferentes; a exposição ao clima, ao buliço da rua e à quantidade de luz são 
moderadas. À galeria associa-se o andar, o movimento; já a um claustro acresce o sentido 
da permanência, derivado da relação com o espaço fechado do pátio.

Falamos dos espaços de transição ao ar livre, que se procurou pensar para ser 
vivido ao ritmo e do ponto de vista de quem o percorre. Aqui, ganhou importância criar 
percursos, definir eixos, sugerir usos. 

Fig. 24 - Arcadas de Bolonha, Itália
Arquivo pessoal
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Percursos

Desenhar o chão num terreno com desníveis, e falando do percurso entre espaços 
públicos, é inevitável falar dos acessos que podem constituir momentos de paragem e de 
contacto. Abre-se espaço ao carácter cénico da escadaria num eixo visual; ela pode até 
constituir um gesto irónico à dependência dos transportes, ser um elemento de que só quem 
lá mora e conhece usufrui. 

O desenho poderá responder a dificuldades propondo novos elementos que 
possibilitem usos secundários. Desenhando muros que têm a altura do sentar de bancos, 
propondo sombreamento e resguardo, abrindo eixos e comunicação com os edifícios 
envolventes, uma escada pode ser um espaço de encontro e um espaço de transição; o 
ritmo do subir e do descer, quando estes têm pontos que convidam à paragem, pode ser 
sugerido.

Propõe-se a sugestão da paragem (estes muros que servem para sentar, estas 
escadas à sombra de árvores—estas árvores que formam jardins em pátios—ou os pátios 
que tornam a ter onde sentar à sombra) como aglutinadora do espaço público. 

Já há no Barruncho um modo de estar confortável com o viver a rua. Procurou-se, 
portanto, fundir o interior e o exterior incutindo ao espaço de transição um carácter de 
permanência, tentando trazer as pessoas à rua, dando-lhes usos e uma atmosfera propícia 
a que o façam.

Fig. 25 - Casa da Música, Porto
O pavimento ondulante é multifuncional: alberga funções técnicas do edifício, e é um espaço público apropriado pela 

cidade. Arquivo pessoal
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2.2.2. Jardins
‘—Luis, ¿podrías definir o establecer una diferencia entre arquitectura y arquitectura 

de paisaje?

—No, ambas son en realidad la creación de un espacio, un mismo continuo. La 
arquitectura de paisaje es una arquitectura sin techos’93.

As zonas verdes urbanas são, social e psicologicamente, ‘zonas de encontro para 
pequenos grupos e oferecem opções para estabelecer contactos sociais; são lugares de 
encontro para grandes grupos e para actividades públicas e sociais e culturais; 
proporcionam uma hipótese de isolamento e de escape das tensões da vida urbana; 
proporcionam prazer estético das áreas paisagísticas da cidade, tanto para moradores como 
para visitantes; e proporcionam perspectivas para desfrutar das vistas sobre ruas e edifícios 
públicos, e criar uma sensação de espaço’94.

Existem espaços verdes em Odivelas—e seria na continuação do parque existente 
que a proposta de um novo se integraria. Não existem, no entanto, espaços públicos, verdes 

Fig. 26 - O estar de Verão no Quarteirão dos Museus, Viena
O que podia ser uma praça monumental desumanizada é um sítio de encontro. Contribui muito para isto a 

abundância de mobiliário urbano. Arquivo pessoal
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ou equipamentos na vizinhança do Bairro, e é a essa necessidade que o projecto também 
procura dar resposta.

Condicionantes e pré-existências físicas e urbanas do local (o leito de cheia da 
ribeira e a área excessivamente impermeabilizada; o parque existente e as zonas agrícolas 
na proximidade do bairro) conduziram à implantação de um parque de maior dimensão. A 
transição entre o espaço verde e o construído foi, por isso, moldada também com atenção à 
inclusão de jardins e espaços verdes que criam eixos visuais e zonas de permanência. 

Procurou-se abordar várias possibilidades e morfologias de espaço público, por se 
entender ser essa uma prioridade dado o contexto da intervenção. Tendo vocações e 
funções, tendo programa e usos, o espaço verde faz parte integrante do projecto. Destina-se 
a usufruto público mas está resguardado; procurou-se desenvolvê-lo como centro do 
edificado. Esta opção tem duas razões.

A primeira tem a ver com uma necessidade prática de propriedade: um espaço 
verde urbano funciona na medida em que for vivido e mantido, e isso depende de quem o 
gere. Se a responsabilidade for da associação de moradores ou de um grupo de 
comerciantes que nele vêm vantagens, pela maior afluência de clientes, provavelmente a 
manutenção será regular. A questão da manutenção será abordada no capítulo 3.2.

A segunda razão é mais profunda: prende-se com a criação de intimidade.

No Alhambra de Granada, como no pátio de Barragán, como no pátio árabe, o 
jardim é um espaço murado. O edifício gravita em torno dele e estabelecem-se relações de 
importância e de leitura mais importantes do que, até, as das frentes de rua. O jardim 
contornado por um limite construído (um edifício, um muro, declives) ganha um sentido 
privado e intimista; sobretudo se parcialmente visível do exterior.

‘—Continuamente mencionas el misterio en tu obra, ¿podrías explicarlo?

—Creo que hay misterio cuando se ve la copa de un árbol detrás de un muro’95.

Procurou-se desenhar os volumes edificados em relação com os espaços verdes, e 
com eles criar pontos onde imperasse uma sensação de paz, a protecção do exterior—ou 
tão simplesmente proporcionar sombreamento e humidade relativa.

O objectivo foi qualificar o espaço público e os espaços de transição, mas estes 
jardins representaram também uma opção de conforto térmico e acústico. Dadas as 
dimensões das áreas verdes propostas no quarteirão, a sua função ecológica urbana é 
comparativamente pequena; a grande vantagem ao nível da térmica que poderão vir a 
representar prende-se com o controlo da radiação solar e com o refrescamento derivado da 
evaporação. 
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O uso de vegetação nos espaços de transição propostos (as galerias, os 
corredores, as pérgolas e os pátios) pode afectar as temperaturas interiores e as 
transferências de calor e de frio para os edifícios adjacentes, tornando-os mais agradáveis. 

2.2.3. A feira

Bernard Rudofsky, no seu ‘Streets for People’ de 1964, propõe um percurso pelas 
ruas de várias cidades, de vários países—para chegar ao espaço da feira, do mercado de 
rua, e de nele ver características muito específicas da cultura a que pertencem. 

Descreve-nos, portanto, que ‘uma boa forma de conhecer um sítio é visitar os seus 
mercados matinais—e não me refiro aos mercados construídos, mas aos temporários, que 
consistem em bancas desmontáveis postas de pé por algumas horas, numa rua ou numa 
praça. (…) A banca de feira normal não é maior do que uma cama, e o seu dono tira dela o 
maior partido. Telas, guarda-chuvas ou guarda-sóis fazem um abrigo arejado para os seus 
bens perecíveis (…). O mais provável é que a fruta que está a vender tenha sido apanhada, 
plenamente madura, apenas há umas horas (…). A sua mercadoria, intocada (…), não 
andou a viajar durante dias nem foi armazenada durante semanas. Não se identifica pela 

Fig. 27 - Vista de jardim através de portão, Büyükada (região de Istambul); Arquivo pessoal
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marca. Mais, o vendedor não precisa de máquina registadora, porque faz as contas de 
cabeça—tudo isto faz confusão a uma pessoa criada por uma sociedade automatizada’96.

 

A feira como equipamento colectivo informal insere-se no contexto das hortas 
urbanas, do projecto de empowerment dos moradores da zona e do encurtamento dos ciclos 
de produção: as pessoas que hoje cultivam fazem-no para consumo próprio e para partilhar. 
Se houver excedente agrícola, isso significa que as suas necessidades e as do que lhe são 
mais próximos estão supridas; a venda, além de ser uma fonte de rendimento familiar, ajuda 
a criar uma microeconomia local. 

Fig. 28 - Feira semanal, Istambul
Arquivo pessoal
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Uma feira, como um mercado, pode ser uma imagem de marca de um lugar e será, 
sempre, um centro simbólico. Está no sítio mais facilmente acessível, é mutável e flexível 
aos usos, é uma cidade feita à mão durante algumas horas e é um espaço comercial de 
maior informalidade. 

O feirante pode sê-lo apenas nesse sábado, porque nos outros dias tem a sua 
horta, o seu trabalho, a sua família—mas sabe que lhe sobra o que cultiva, e dá-lhe jeito o 
rendimento do fim-de-semana. 

Uma feira não é um sítio complicado; é um sítio de trocas e de encontros, aquele a 
que toda a gente vai. Há uma espécie de confiança subjacente à ideia de ir à feira, ou de ir à 
praça; a comida tem mais cor, mais sabor. Há-de haver bugigangas que dão jeito. E lá, o 
outro que é diferente também anda às compras e, nisso, somos iguais.
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2.3 A geometria de um lugar físico
‘É fácil compreender o porquê de se acreditar tão firmemente em que não há uma 

base única e sólida para diferenciar um bom de um mau edifício. Isto acontece porque a 
grande qualidade central que faz a diferença não tem nome. (…) Nunca é a mesma duas 
vezes, porque ganha forma com o lugar particular onde acontece. (…) Seja num poema, ou 
no Homem, ou num edifício cheio de gente, ou numa floresta, ou numa cidade, tudo o que 
importa deriva dessa qualidade. Ela corporiza tudo. Mas, apesar de tudo, esta qualidade não 
tem nome’97.

Genius Loci

Genius loci é um termo latino que significa ‘o génio do lugar’, referindo-se às suas 
qualidades únicas—não só em termos da sua constituição física, mas de como é 
apreendido. 

Norberg-Schulz desenvolve esta ideia do que torna o espaço mais “intimista”, mais 
apropriável—a materialidade, o controlo da relação interior-exterior, o valor simbólico da 
natureza derivado da adaptação ao clima—e o que o separa desse exterior público: a rua. A 
noção do limite é, aqui, um espaço de acordo entre “espaços dentro de espaços” privados e 
espaço-canal organizativo do espaço público. 

Um conjunto de edifícios públicos faz sentido, defende, se perfeitamente integrado 
no tecido urbano. Havendo qualquer evento perturbador—falta de planeamento, catástrofes
—, perde-se o espírito do lugar e, com isso, o lugar em si. As consequências são várias: a 
perda de identidade de ‘nós, caminhos e distritos’ e da imagem urbana; a perda de lugar na 
natureza, de focos urbanos como lugares de vida comum, do ‘edifício como sub-lugar 
significativo onde o Homem possa simultaneamente experienciar a individualidade e a 
pertença. Perdida está, também, a relação com a terra e com o céu’98. 

O bairro tem, nos melhores casos, aquela criatividade interventiva que o tornou 
num lugar para quem construiu paredes, conteve terras, plantou hortas; é por isso, como já 
foi descrito, um espaço-movimento99. 

Criar um centro

Conforme à ideia de Genius Loci, e pelos motivos descritos, o propósito deste 
projecto será criar um lugar à escala urbana. Mas o que compõe um lugar além da 
apropriação emocional? Será possível criar um lugar físico, com um projecto?
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Alexander defende que sim, definindo centros relacionados mas sem hierarquias. 
Descreve o “lugar” com uma ordem orgânica que ‘surge quando há um balanço perfeito 
entre as necessidades das partes individuais do ambiente e as necessidades do todo. Num 
ambiente orgânico, cada lugar é único, e os diferentes lugares também cooperam, sem 
partes sobrantes, para criar um todo global—um todo que pode ser identificado por todos os 
que a ele pertencem’100.

Em ‘Uma cidade não é uma árvore’, Alexander analisa dois axiomas de articulação 
de elementos de cidade (centros, passeios, ruas): um em semi-rótula, outro em árvore. 

O primeiro axioma define-se nos seguintes termos: ‘uma colecção de unidades 
forma uma semi-rótula se, e só se, quando duas unidades sobrepostas pertencem a uma 
colecção, o conjunto de elementos comum a ambos também pertencer à colecção’ 101 . 
Alexander explica que, no que respeita à sua aplicação na cidade, este axioma determina 

Fig. 29 - Diagramas de C. Alexander usados em ‘Uma cidade não é uma árvore’.
Modelo de articulação de unidades em “semi-rótula” (esquerda) e em “árvore” (direita). Imagem: http://complexitys.com/
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apenas que quando há a sobreposição de duas unidades, a área de sobreposição é em si 
uma entidade reconhecível e que é, portanto, também ela uma unidade.

O segundo axioma é definido quando ‘uma colecção de unidades forma uma árvore 
se, e só se, para cada duas unidades que pertencem a uma colecção, cada uma estiver ou 
inteiramente contida na outra, ou inteiramente separada’ 102. À rígida hierarquização e à falta 
de sobreposição de elementos de cidade neste sistema em árvore, por contraposição com 
um em semi-rótula, Alexander interpreta uma ainda maior diferença. ‘Ainda mais importante 
é o facto de a semi-rótula ser potencialmente uma estrutura muito mais complexa e subtil do 
que uma árvore. Vejamos quão mais complexa através deste facto: uma árvore baseada em 
20 elementos pode conter, no máximo, 19 subconjuntos destes 20, enquanto uma semi-
rótula baseada nesses mesmos 20 elementos pode conter mais do que um milhão de 
subconjuntos diferentes’ 103. 

Alexander defende que esta variedade é um índice da grande complexidade 
estrutural que uma semi-rótula permite, quando comparada com a simplicidade estrutural de 
uma árvore. Avança, então, pela exemplificação de cidades-árvore, ou cidades planeadas 
por zonas, que seguem o modelo adoptado pelos urbanistas modernos pós-Carta de Atenas 
e que, afirma, fragilizou as nossas noções de cidade.

Terá, então, de haver um balanço entre o todo e as partes; convirá criar ambiências 
distintas de espaço público, de funções, de edifício, permitindo contudo uma sobreposição 
de funções e de apropriações. A criação de centros que constituam grupos abertos (por 
atraírem vários grupos de utilizadores, abrangerem zonas distintas e manterem, no entanto, 
comunicação com os restantes núcleos) torna cada uma das partes mais autónoma, sem 
contudo perder a ligação com o todo. Torna-se necessário que as partes, em diferentes 
graus, sejam apropriadas pelo habitar dos utilizadores e que, dessa forma, cada uma ganhe 
o seu espaço e papel na cidade, sem se submeter a outras hierarquias. 

Parece, portanto, importante articular malhas urbanas e escalas, espaço edificado e 
espaço natural, tentando definir lugares significativos dentro de um lugar. Mas ‘quais são as 
características geométricas típicas destes lugares? 

Às vezes um puro e gentil sistema de simples simetrias locais, não governadas por 
simetrias maciças, não governadas pela homogeneidade maciça, permite que se 
desenvolvam outros centros e simetrias mais pequenos (…). O processo do habitar que é 
bem sucedido no criar pertença leva sempre ao grão mais fino, ao facto de que o ambiente é 
feito de finas texturas, de que as simetrias locais existem numa hierarquia completa e de 
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que o material e a textura permitem que as pequenas simetrias locais se desdobrem e se 
expandam consoante as necessidades’104. 

Um lugar físico é, por isso, múltiplo. Tem de ser orgânico e flexível nos usos e de 
articular pequenos centros, de diferentes escalas e com diferentes naturezas para permitir, 
depois e inerentemente ao processo de habitar, a apropriação.

Um espaço—construído, natural—ganha significados e interpretações próprias, por 
vezes em níveis que ninguém, nem os utilizadores, tinham pensado. Quando o espaço é 
construído, a apropriação é induzida pelas funções mas é, quase sempre, concretizada pelo 
passar do tempo que lá se passa com qualidade. Aqui o espaço público, nos seus diferentes 
níveis e escalas, com os diferentes ambientes, ganha relevo; o edificado deriva dele 
significado.

Alvar Aalto, em 1956, escrevia que ‘uma das tarefas mais importantes da 
arquitectura é encontrar a escala certa. A Câmara Municipal de Säynätsalo, com o seu 
pequeno pátio central e a sua localização na ponta de uma praça praça maior em forma de 
cunha, é uma tentativa nesta direcção. As várias partes do edifício têm cada uma o seu 
carácter distinto, mas tentei juntá-las num todo harmonioso e unificado. A torre não é uma 
torre, mas uma massa culminante, sob  a qual repousa o principal símbolo do governo, a 
Sala do Conselho’105.

Fig. 30 - Câmara Municipal de Säynätsalo
Plantas piso térreo e cobertura. Imagem: Alvar Aalto in seven buildings, Museum of Finnish Architecture
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Os ambientes distintos imaginados para o exterior limitam funções definidas a priori 
em programa; o exterior de um edifício público, de carácter social, não é  equivalente a um 
espaço distribuidor para edifícios comerciais. Tem a responsabilidade de diálogo e, 
simultaneamente, de marcação de uma posição de autoridade.

Defende um processo em que se projectam centros fortes 106 , se desenham as 
ligações, se abre margem aos vários nichos de apropriação e de convívio que funcionem à 
escala humana, numa lógica diferente da da grande linha de contorno. Projecta-se prevendo 
a manutenção mais simples e imediata, tenta-se entregar um espaço o mais independente e 
sustentável que se conseguir: o conjunto deve permitir o crescimento e o fortalecimento das 
pessoas, fazê-las sentirem-se parte de uma comunidade, confortáveis e seguras; deve ser 
programado com esse intuito, deve ser desenhado para responder a problemas.

A pesquisa do lugar físico apresentada levou, assim, a duas abordagens essenciais 
ao projecto. A primeira foi a opção de descentralizar o projecto e criar vários focos, com 
diversas funções; e  a outra, a de utilizar materiais naturais, de simples manutenção. Depois, 
tal como em obras de arquitectura ou edifícios de construção popular, num pequeno pátio 
com uma árvore num interstício de prédios ou num monte cultivado, é com o passar do 
tempo e o desenrolar dos usos que os espaços ganham aquela camada de humanidade, de 
objectos e de história que nos fazem, utilizadores, mais do que bem, sentir em casa.

A sense of home

‘Venho com exemplos um pouco nostálgicos. Mas penso que seria o mesmo se 
fizesse um bar, um bar super cool algures, ou se decorasse uma discoteca, e obviamente 
deveria ser o mesmo num Grémio Literário, aí teríamos de juntar um pouco de contraveneno 
para o conjunto não ficar demasiado contemplativo. Esta ideia de que entrarão 
necessariamente coisas num edifício que eu como arquitecto não concebo, mas nas quais 
penso, dá-me de certa forma uma visão futura dos meus edifícios, que se desenrola sem 
mim. Este facto faz-me bem, ajuda-me muito imaginar este futuro dos espaços, das casas, 
de como serão uma vez utilizadas. Em inglês dir-se-ia provavelmente: “a sense of home”107’.

Para essa sensação de estar em casa contribui, em larga medida, o toque. A 
materialidade, a temperatura do que nos rodeia é essencial, dado que estamos em 
permanente contacto com o que nos envolve (como referiu o arquitecto finlandês Juhani 
Pallasmaa no seu The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, ‘o puxador é o aperto 
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de mão do edifício’)108. Superfícies e texturas orgânicas, que respiram, são mais agradáveis 
ao toque do que outras artificiais. 

O conforto, a sensação de temperatura amena, obtêm-se através dos sentidos; e, 
apesar de podermos apenas inconscientemente apreender uma dada atmosfera como 
confortável (o desconforto provoca reacção, raramente o oposto), é muito devido aos 
materiais usados num edifício que ele inspira a que nele se permaneça. O calor do tijolo, a 
força do metal e a suavidade da madeira são imediatamente identificáveis; relacionamo-nos 
com eles mais facilmente do que com a frieza do betão ou com as grandes transparências 
do vidro. 

Estes materiais pareceram os mais adequados ao contexto da intervenção: 
seguindo a ideia de que são materiais que expressam a sua idade e a sua origem, de que 
seria possível obtê-los em território nacional, de que se conjugam bem com os vários 
espaços verdes e de que são materiais familiares, empáticos, junta-se ainda uma 
manutenção menos exigente do que outros materiais, envelhecendo de forma qualificada, 
acrescentando valor ao quarteirão.

À sombra

Um espaço que, em planta, é uma praça pública adaptável a eventos maiores, 
pode ser durante algumas horas do dia um centro fervilhante; apontamentos de sombra e de 
árvores podem fazer de uma área pavimentada com alguns muros e coberturas efémeras 
um lugar repleto de significado.

‘O olho é o órgão da distância e da separação, ao passo que o toque é o sentido da 
proximidade, da intimidade e da afeição. O olho observa, controla e investiga, enquanto que 
o toque aproxima e acaricia (…). As sombras profundas e a escuridão são essenciais 
porque atenuam a vividez da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas, e 
convidam à fantasia táctil e à visão periférica inconsciente’109. A sombra impele ao 
recolhimento e, logo, à tranquilidade. Em primeira instância é uma protecção básica da força 
do sol; em segunda, é um elemento caracterizador, humanizador e, tantas vezes, o grande 
elemento de conforto do espaço exterior.

‘Quando pensamos em ruas “coloridas” e em vida de rua, as cidades orientais vêm 
imediatamente à ideia antes de quaisquer outras. Os asiáticos e os africanos têm um talento 
natural para tornar as ruas atraentes. Em países onde a sombra consta entre os direitos 
inalienáveis do homem e do bicho, onde a arquitectura, a horticultura e os tecidos conspiram 
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para tornar a estação quente num prazer e não num sacrifício, as ruas cobertas são tão 
velhas como montanhas’ 110.

O controlo do sol pode sugerir-se, apesar da sua informalidade. Propõe-se um 
mínimo de construção: um sistema de sombreamento temporário sobre bancas de 
tamanhos definidos, sugeridos por via de limites não impositivos e de elementos leves:  
ganchos e gatos onde fixar telas.

Fig. 31 - Rua entre arcadas, Barcelona
A esplanada, gerida pela associação de moradores local, emprega imigrantes recém-legalizados. Arquivo pessoal.
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2.4 O projecto para o bairro do Barruncho
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Painéis de apresentação do projecto final de mestrado

Planta de implantação à escala 1:1000

Planta de cobertura e alçados à escala 1:200

Plantas de piso e cortes à escala 1:100

Cortes construtivos à escala 1:50

Pormenores construtivos à escala 1:10

Fotografias das maquetas à escala 1:200 e 1:500

Simulações, modelações tridimensionais e fotomontagens
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3. Da apropriação do espaço
3.1. De um espaço a um lugar

‘A arquitectura é certamente uma arte espacial, é o que se diz, mas a arquitectura 
também é uma arte temporal. Não a vivo apenas num segundo (…). Vou dar-vos o exemplo 
daquela piscina termal [em Vals] que fizemos. Achámos muito importante criar um certo 
“vaguear livre”, não conduzir, mas seduzir. Por exemplo, um corredor de hospital: condução. 
Mas também existe a sedução, o deixar andar, o vaguear, e isto nós os arquitectos 
conseguimos fazer (…). Estou bem aqui, mas neste momento ao virar da esquina, ou noutro 
ponto qualquer, há algo que desperta a minha atenção, a luz que entra duma certa maneira, 
e eu passo descontraidamente. Tenho de dizer que isto é um dos meus maiores prazeres: 
não ser conduzido, mas sim poder deambular’111. 

Paola Jacques aprofunda este conceito da apropriação pelo percurso: ‘errar, ou 
seja, a prática da errância, pode ser um instrumento da experiência urbana, uma ferramenta 
subjetiva e singular’112. O errante experimenta a cidade física, a cidade das acções e dos 
percursos; ‘não vê a cidade somente de cima, em uma representação do tipo mapa, mas a 
experimenta de dentro’. A lentidão inerente ao errar é fundamental a esta apreensão da 
cidade: ‘“são os homens lentos que podem melhor ver, apreender e perceber a cidade e o 
mundo”’113. 

Estes homens lentos são os ‘mais pobres, aqueles que não têm acesso a 
velocidade, os que ficam à margem da aceleração do mundo contemporâneo. (…) Sem 
dúvida (…) os mais pobres (…) vivenciam mais a cidade do que os habitantes mais 
abastados, pois estes obrigatoriamente possuem o hábito da prática urbana no cotidiano, e 
assim desenvolvem uma relação física mais profunda e visceral com o espaço urbano’ 114. 

Jacques afirma ser esta experiência física directa com o espaço urbano que o torna 
vivo, no lugar das pessoas que o habitam, e refere que a distância do urbanismo 
contemporâneo com a prática profissional e a própria experiência da cidade ’se mostra 
desastrosa ao separar o espaço urbano de seu caráter corporal e sensorial’115.

Esta relação entre experiência, acção no espaço e apropriação é também campo 
de pesquisa para vários autores fora da arquitectura. 
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O artista dinamarquês Olafur Eliasson, por exemplo, tem trabalhado a dicotomia do 
pensar e do fazer no espaço nas suas instalações; inerentemente, questiona a criação / 
transformação do espaço público, aquele espaço pensado para a colectividade onde cada 
um tem a liberdade da sua individualidade. 

Eliasson defende que a questão está no dar ao espaço um sentido de dimensão; 
se, diz, ‘um corpo fizer parte deste espaço, em vez de haver apenas lá [mais] um corpo, há 
uma sensação de consequência. Se eu tiver uma sensação deste espaço, se sentir que o 
espaço é tangível, se sentir que há [uma dimensão de] tempo, também sinto que posso 
mudar este espaço. É tudo uma questão de tornar o espaço acessível’ 116. Para isto, explica, 
é necessário criar um lugar—criar toda uma rede de memórias, de relações, de ligações 
com um espaço—por forma a que ele deixe de ser uma imagem mental e passe a ser um 
lugar de interacção. É uma questão de haver efectivamente uma diferença entre estar ou 
não estar num espaço, numa cidade—entre participar ou passivamente passar por ela.

Eliasson desenvolve uma linha de trabalho em contexto urbano e de pensamento 
sobre esta percepção de que o nosso meio envolvente, e sobretudo o espaço público, é 
imutável; de que pertence a ninguém, apesar de o tomarmos como adquirido. ‘A forma como 
experimentamos os espaços públicos tem mais a ver com a forma de representação e com 
a influência iconográfica dos nossos sentidos e dos nossos hábitos de ver. Muitas pessoas 
vêem o espaço urbano como uma imagem externa com que não têm qualquer ligação, nem 
sequer física. (…) Aprendi por experiência própria que as reacções das pessoas são 
mínimas; a cidade é mais uma imagem mental do que um lugar de interacção e de 
compromisso’117.

Para quem vive na cidade, os grandes centros e pontos focais são frequentemente 
os pontos de referência. Norberg-Schulz fala neste contexto em ‘organismo significativo’: a 
cidade europeia, enquanto massa, enquanto aglomerado de edifícios e de ruas, é 
determinada formalmente por estes focos e tende a ter neles os seus centros significantes. 
Ela é, contudo, um palimpsesto de espaços, tempos, memórias e pessoas e é tão 
pluridimensional quantas as vivências que acolhe e os lugares que cria. É por isso que é a 
própria natureza humana dos seus cidadãos—a pessoa cívica, a pessoa de fé, o encontro 
de pessoas, o controlo entre pessoas—que gera funções urbanas carentes de espaços 
próprios: ‘as coisas em si são os lugares, e não se limitam a “pertencer” a um lugar’118. 

O lugar pode ter um papel iconográfico, mas serve essencialmente propósitos de 
atribuição de significado, de identidade, de preservação (e de mudança) histórica. Tratamos 
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aqui do espaço colectivo—do espaço significante para a comunidade, seja ele agora, forum, 
estádio, torre, catedral, museu. É este lugar central que se propõe no projecto.

A participação como apropriação

Quando Eliasson se debruça sobre a ideia de a cidade não passar de uma imagem 
mental, de não ser um lugar de interacção, fá-lo porque um indivíduo tem de ter a liberdade 
de participar criativamente num lugar para o tornar seu. 

Num quarteirão que se oferece ao atravessamento e à fruição, num projecto que se 
pretende de integração e de inclusão sociais, a grande questão no respeitante à volumetria 
é a de perceber como se podem favorecer vivências quotidianas e frequentes. Como tirar 
partido de um habitar de bairro que já existe e torná-lo numa ferramenta de projecto? Como 
desenhar volumes sem os tornar em barreiras, mas em limites de lugares possíveis? 

‘No nosso contexto, a “participação criativa” significa duas coisas: primeiro, a 
realização de um “dentro” privado que concretize a identidade do individual através da 
reunião de significados que constitui o seu conteúdo existencial pessoal, e depois a criação 
de um “fora” público que reúne as instituições da vida comum e manifesta os significados 
(valores) sobre que esta vida se baseia’ 119. 

Em Norberg-Schulz há, por um lado, a apologia do espaço tangível, que permite a 
apropriação individual. Por outro, há-a do espaço imutável perante as pessoas—a defesa do 
espaço humano e a do da instituição. Conceitos aparentemente opostos, tanto quanto o 
tangível e o simbólico parecem ser—mas que Kahn unifica numa resposta a um aluno que o 
interrogava sobre como relacionava os aspectos mais delicados do seu trabalho:

‘Procuro ir mesmo à natureza das coisas. Quando estou a fazer uma escola, tento 
resolvê-la enquanto “escola”, não como “uma escola”. (…) Depois olhas para a natureza, e 
aí és confrontado com o programa. Olhas para a natureza dele, e vês que no programa 
queres… uma biblioteca, por exemplo. (…) Se queres um arquitecto, lidas com espaços… 
espaços que são inspirados… e aí precisas de repensar os requisitos da natureza do 
ambiente que inspira a actividade dessa instituição humana. Vês numa escola, num edifício 
de escritórios, ou numa igreja ou numa fábrica, ou num hospital, uma instituição humana’ 120.

A pertença ‘advém directamente do processo de habitar. Isto porque, simplesmente, 
qualquer processo de habitar faz duas coisas: dá atenção aos centros que existem e cria 
novos centros que os melhoram e embelezam. Como resultado, o habitar respeita o que há 
de único em qualquer lugar e trabalha no sentido de criar novas estruturas (…) adaptadas à 
particularidade do lugar. Esse tipo de adaptação torna-os adoráveis, passíveis de serem 
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amados; e, quando os amamos, pertencemos-lhes. Ao mesmo tempo, qualquer processo de 
habitar, por natureza, também nos respeita, aos utilizadores, às pessoas que lá vivem ou lá 
trabalham, ou que dele cuidem. Este segundo tipo de adaptação gera um “único” particular 
às pessoas de lá, e uma vez mais estabelece a relação do pertencer’ 121.

À questão de Muntañola de ‘a lógica do lugar marca[r] sempre a medida segundo a 
qual a humanidade é capaz de se representar a si mesma’122, no contexto deste projecto a 
obra de Christopher Alexander acrescenta o conceito de participação activa como método 
de apropriação e de controlo sobre o projecto. Este é um reposicionamento do campo de 
acção da arquitectura: ‘muitos dos lugares mais maravilhosos do mundo, hoje avidamente 
fotografados pelos arquitectos, não foram desenhados por arquitectos, mas por leigos’123. 

Num projecto de raiz, sintetiza o investigador Nikos Salingaros, o instigar à auto-
construção e à apropriação física (a eventual decoração, manifestações artísticas) ‘NÃO é 
para fazer alguma coisa “bonita” para distrair os moradores das suas difíceis condições de 
vida. Na verdade, isto serve para conectar os residentes, de uma maneira profunda, ao seu 
ambiente, dando-lhes a propriedade intelectual da estrutura física. Por esta razão, é 
absolutamente necessário que os residentes mesmos gerem todos os ornamentos e os 
criem com suas próprias mãos’ 124.

Fig. 33 - Desenho feito por morador para o pavimento da rua.
Peças cerâmicas e pedras foram encastradas, com este padrão, em cimento. Imagem: Salingaros, Habitação Social…
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Para Alexander, com quem Salingaros trabalha há décadas, o arquitecto tem de 
desenhar uma solução que se coadune com o que as pessoas querem e precisam—e 
trabalhar sobre isso para o ajustar ao que sabe ser necessário para que funcione. Surge 
desta premissa funcional de arquitectura a ideia do piecemeal growth, equivalente a um 
crescimento fragmentário: consiste em dividir o problema / projecto em partes e resolvê-lo 
‘em pequenos passos, onde cada projecto se espalha e se adapta às voltas e reviravoltas 
da função e do local’ 125. 

Sugere que este piecemeal growth, tal como a participação, são essenciais à 
criação de uma ordem orgânica—à concepção do ambiente do lugar como um organismo 
que, por ser das pessoas (ruas, casas, cidades), sofre contínuas adaptações às alterações 
de actividades, usos e escalas. 

Num pressuposto de permanente crescimento e reparo, é com a própria dinâmica 
da comunidade que este organismo mantém o seu equilíbrio e coordenação. Afirma que 
todos os bons ambientes têm este carácter orgânico em comum e que estão inteiros e vivos 
por terem crescido lentamente em longos períodos de tempo, peça a peça, sofrendo 
mutações e flexibilizando-se. Conquanto haja fragmentos que desaparecem, por obsoletos 
ou desnecessários, a mancha respira e vive com a acção própria de quem lá vive.
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3.2. Projectar com o tempo
O lugar vive da acção de quem lá vive, sujeito à passagem do tempo humano e 

alterando-se com as suas necessidades, com o envelhecimento; cria uma idade própria. A 
partir do momento em que o projecto dá origem ao lugar construído, e quando só falta o 
cheiro a novo se desvanecer, é o tempo a grande variável de mudança. 

O tempo tem duas interpretações e dois espaços no projecto de arquitectura: o 
tempo do movimento, do estar no edifício, e o tempo de vida do edifício, na sua acepção 
mais técnica onde se cria a utilidade, a identidade, uma ordem própria. Essa identidade 
advém, também, do envelhecer. E envelhecer implica manutenção.

Nikos A. Salingaros, na sua Habitação social na América Latina: uma metodologia 
para utilizar processos de auto-organização apresentada em 2006 no Congresso Ibero-
Americano de Habitação Social, defende que a estratégia de manutenção num projecto 
neste modelo orgânico deve concentrar-se no utilizador. Se este tem uma ligação emocional 
com o processo desde o início, não é necessário haver propriedade literal—pode haver um 
‘sentido de propriedade’, que aqui interpretamos como sentimento de pertença: ‘a melhor 
solução é simplesmente um padrão com uma distinção bem definida entre as esferas 
públicas e privadas, MAIS uma capacidade coletiva de tomar responsabilidade pelo 
espaço’126.

No caso de um espaço comercial, este aspecto pode acabar por se restringir à 
acção do comerciante; no caso dos equipamentos colectivos e do espaço verdes, e citando 
Jane Jacobs, Salingaros fala na valorização emocional da esfera pública. ‘É possível, (e 
freqüentemente acontece) que os inquilinos podem construir seus “investimentos” no valor 
de uso do lugar, dependendo da extensão a qual eles se beneficiam do network específico 
de relações sociais que definem a vizinhança’127. Por inerência, quanto mais a associação 
ou os jardins tiverem significado, quanto mais constituírem um lugar, mais serão apropriados 
e mantidos pelos utilizadores.

Pallamaa, tal como Zumthor, fala em “encaixotar um espaço ilimitado” num edifício
—mas, se o segundo se referia à miríada de possibilidades nas relações interior exterior, o 
primeiro fala no passar desse tempo de vivência: ‘a arquitectura domestica o espaço infinito 
e permite-nos habitá-lo; mas, se o faz, deveria também domesticar o tempo infinito e 
permitir-nos habitar a continuidade do tempo’128. 

Criticava a excessiva ênfase dada às dimensões intelectuais e conceptuais da 
arquitectura porque acreditava que esta é, em essência, uma arte tangível e habitável. Para 
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podermos criar uma relação com o edifício, defendia o uso de materiais que envelhecessem, 
que afirmassem constantemente a era a que pertencem. Tal como nós envelhecemos, 
recusava a era dos “materiais tecnológicos sem tempo”; sendo uma arte viva, a arquitectura, 
diz, ‘está ligada à realidade mental e cultural do seu tempo’129.

Alexander refere que ‘o processo de habitar, na medida em que afecta a presença, 
também funciona porque gera um tipo muito particular de estrutura morfológica, um grão 
visível muito longe da perfeita lisura de imagem do projecto e da arquitectura 
contemporâneos.

Os lugares que têm esta pertença têm uma qualidade gasta, usada. A qualidade é 
áspera e pronta, não está incólume. Não se pode dar ao luxo de ser perfeita porque também 
a vida é áspera e pronta. Os japoneses chamam-lhe wabi-to-sabi, ou beleza enferrujada. É 
tão bela como imperfeita’ 130.

Wabi e sabi são, na verdade, os princípios dominantes da arte e da cultura na 
China e no Japão. As artes asiáticas tiram muitos dos seus princípios estéticos do Taoísmo 
e do Budismo e têm como padrão de beleza uma linha de naturalidade, de liberdade, até de 
algum casuísmo porque associam frequentemente à obra de arte a acção da natureza 131.

Wabi (qualidade de beleza austera e serena, expressiva de um espírito de solidão 
espiritual reconhecido na filosofia budista Zen)132  é um sentido de espaço, direcção ou 
caminho, uma construção filosófica. Sabi, literalmente “solidão”, é uma construção estética 
baseada num determinado objecto e nas suas características, a que acresce o trabalho do 
tempo, da cronologia e da objectividade. Sugere os processos naturais que resultam dos 
objectos que irregulares, ambíguos, não pretensiosos 133.

Commumente usadas em conjunto, wabi-to-sabi, e incorporam nove princípios de 
concepção e de desenho aplicáveis a várias artes: o tipo; a forma; a textura; a beleza; a cor; 
a simplicidade; o espaço; o equilíbrio; a sobriedade.

Neste conceito, os materiais a usar devem ser orgânicos, não sintéticos; não 
deverão ser tratados, polidos nem sofrer qualquer tratamento por forma a parecerem mais 
novos do que são; a escolha é, por isso, essencial, pois a materialidade deve expressar a 
passagem do tempo, assimetrias e irregularidades naturais. A ideia subjacente é a de que 
não se deve forçar qualquer característica ao material. 
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Implícita está a ideia de que cada obra de arte deve ser única, sóbria, seguindo o 
princípio de que a arte é por vezes ‘melhor definida pelo que foi deixado de parte do que 
pelo que nela foi posto’ 134.

Este conceito é, em essência, o resultado de um bom projecto—não só de 
arquitectura, mas de qualquer processo criativo. É relevante neste trabalho por estruturar 
uma beleza apreendida através da emoção que o objecto induz através da sua experiência, 
mais do que por um qualquer pormenor da obra; no fundo, por organizar, de certa forma, 
preceitos emocionais que associamos a lugares de significado.

O toque gasto, a patina dos anos de uso, o enegrecer e o musgo, tudo isto são 
características que se pretende acontecessem neste projecto. Tentou-se optar por soluções 
construtivas que não exigissem manutenção constante, que os espaços pudessem albergar 
várias funções e flexibilidade de usos, por materiais que envelhecessem bem e desenhar 
uma forma que permitisse fazer com que o quarteirão pudesse ser alterado consoante as 
necessidades se fossem modificando.

Idealmente, num médio a longo prazo, o quarteirão de comércio e de serviços 
manteria uma vocação social, mas estaria já perfeitamente diluído na cidade: seria 
provavelmente a rua de comércio da associação, a que gere um bairro tranquilo e com 
muitos jardins na Póvoa de Santo Adrião, onde é possível ir vender coisas no mercado, ao 
fim-de-semana.

Continuariam, contudo, a ser os edifícios de tijolo no parque do Barruncho.
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Conclusão
Equipamentos colectivos e comércio, jardins, um programa. Como se chega, afinal, 

à proposta de um lugar para o Barruncho?

A grande questão respondida prende-se com a adequação da estratégia social que 
se seguiu no projecto à comunidade a que se destina. Pretendia-se averiguar de que modo 
se potencia a apropriação do espaço comunitário e, por associação, do edificado de 
comércio, equipamentos colectivos e espaço verde. Os pontos-chave a desenvolver foram: 
a integração do bairro na comunidade próxima; a participação e a organização associativa; a 
capacitação pessoal; a valorização das qualificações escolares e profissionais; por fim, a 
criação de sistemas alternativos de rendimento familiar.

Partindo do pressuposto do realojamento, analisaram-se estudos sobre o 
realojamento social em Portugal, relatórios sobre AUGI e teve-se em conta um caso 
comparável, pela comunidade e localização, ao bairro do Barruncho: a Cova da Moura. 

Destes, resultou consensual a leitura de que um projecto de natureza social, neste 
contexto, terá de basear-se numa participação activa com os moradores. Esta parece ser a 
forma mais bem-sucedida para se criar um sentimento de pertença, de segurança e de 
comunidade em bairros de realojamento. 

Conclui-se também que a organização dos moradores é essencial para a criação 
de dinâmicas de inclusão à escala da cidade. O exemplo da Associação Cultural Moinho da 
Juventude, uma ONG muito activa de moradores da Cova da Moura, mostra como as baixas 
qualificações académicas e o risco de desemprego podem ser contrariados quando, dentro 
da comunidade, se geram dinâmicas de formação e de entre-ajuda. Também a taxa de 
desistência escolar poderia ser reduzida se se desenvolvesse um ramo de ensino 
profissional no bairro. Avança-se com uma hipótese de desenvolvimento futuro de oficinas, 
associando o comércio tradicional à educação profissional. 

Concluiu-se também que a “guetização” é um dos riscos associados à localização 
periférica dos bairros sociais e de, na sua população, se incluírem apenas os moradores dos 
bairros originais. Pensa-se ser essencial, portanto, a sua integração perto de eixos 
principais, de serviços, de equipamentos e de transportes; sobretudo o comércio tem o 
potencial de abrir o bairro ao exterior. A integração do comércio tem, além disto, a vantagem 
de se criar uma microeconomia no bairro através da criação de círculos de emprego. 

No plano de trabalho original incluíam-se hortas urbanas, jardins e um parque. 
Concluiu-se que as hortas comunitárias representam, actualmente, fonte de subsistência 
para as famílias e que a autarquia começa a tê-las em linha de conta para a Póvoa de Santo 
Adrião. O que o trabalho propõe é um desenvolvimento desta ideia a uma escala maior do 
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que a existente neste momento e que permita, à semelhança do que se passa noutros locais 
da AML, constituir fonte de rendimento familiar.

No que respeita à apropriação do espaço e à criação de um sentimento de lugar, 
esta dissertação permitiu definir algumas morfologias-padrão do espaço comunitário. No que 
se refere ao espaço público retiraram-se várias conclusões:

Dada a integração num quarteirão próximo de um eixo principal, concluiu-se que 
tipologias abertas de espaço público poderiam permitir um maior fluxo de utilizadores se se 
lhes atribuir um carácter multifuncional: feira / praça pública; jardim / zona de lazer; jardim / 
miradouro. 

Concluiu-se também que a geometria física de um lugar comunitário é mais flexível 
e passível de apropriação comunitária se descentralizada e se tiver uma escala de 
proximidade. Com base nesta ideia, hierarquizaram-se e definiram-se os espaços 
comunitários com base em centros de várias escalas e usos; articularam-se estes centros 
com eixos existentes / topografia / acessos / relações de continuidade e de proximidade / 
programa. Optou-se por neles incorporar, sobretudo, pelos espaços de estar informais, com 
zonas de maior concentração de mobiliário urbano (maior permanência) em redor de zonas 
de espera, de percursos e de jardins. 

A apropriação da rua como extensão do espaço privado foi abordada num estudo 
dos espaços de transição ligados ao edificado. Obtiveram-se dois grandes grupos: espaços 
de transição abertos e espaços de transição formados por anexação. Concluiu-se que os 
vários elementos que os compõem e delimitam condicionam vários graus de apropriação. 
Detalharam-se e aplicaram-se no projecto, pela sua relevância, muros / muretes; vegetação; 
sombreamento, formal e informal; arcadas. Explorou-se a ideia de percurso para a definição 
de percursos orientados por eixos visuais (elementos arbóreos / jardins / materialidade).

A questão da materialidade foi abordada seguindo uma abordagem sensorial do 
espaço, defendida por alguns autores; sabendo que a questão construtiva é das mais 
relevantes para a criação de significado em contextos semelhantes, procurou-se trabalhar 
um conjunto de materialidades reconhecíveis como “genuínas”, menos exigentes de 
manutenção regular e capazes de um melhor envelhecimento (tijolo / metal / madeira).

A apropriação emocional do espaço permitiu concluir que os padrões urbanos  
podem reflectir directamente uma comunidade, e que esta tende a relacionar-se de forma 
mais intensa com o espaço se mantiver com ele uma relação activa e física / interventiva.

 Na continuidade destas leituras, sobre o tema do envelhecimento e da passagem 
do tempo chegou-se à conclusão de que, se a manutenção for atribuída aos utilizadores, o 
processo do habitar é em si um processo de identificação e de manutenção da comunidade, 
que o próprio tempo irá resolver.
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