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PREFÁCIO
Neste estudo que agora se dá à estampa, fenómenos como as migrações, a mobilidade,
o espaço urbano e o envelhecimento intersetam-se, gerando desafios heurísticos
relevantes em termos de reflexão científica, ação política e prática projetual em arquitetura
e urbanismo. A investigação realizada e que aqui se dá conta, no âmbito do Mestrado
Integrado em Arquitetura com especialização em Arquitetura de Interiores e Reabilitação
do Edificado, sendo um estudo de caso, focalizado na zona da Graça, em Lisboa, revela
um elevado rigor e honestidade científica, constituindo um bom exemplo de um estudo de
caráter interdisciplinar.
A nosso ver, e recordando Pedro Vieira de Almeida (1964), a prática da Arquitetura está
enraizada sociologicamente. Na verdade, a temática em análise, ao ser estudada pela
arquitetura, ainda que em estreita colaboração com a sociologia, assume um olhar marcado
por um forte ecletismo, sensibilidade e plasticidade, o que é uma dimensão a ressaltar e
que está bem presente neste estudo.
A paisagem social e cultural da Graça tem sido marcada pela diversidade e por um crescente
pluralismo cultural e social. A mobilidade associada à figura do estrangeiro e à alteridade
leva-nos a recordar esta figura enunciada por Simmel em Digressões sobre o estrangeiro
([1908], cit. in Silvano, 2001) e os dualismos que esta encerra: identidade vs. alteridade e
distância vs. proximidade. Relembre-se, ainda, Bauman (2007) ao afirmar que a vida urbana
é movida por estranhos entre estranhos. Mas o estranho, associado à heterogeneidade e
à diversidade, é geradora de inovação e criatividade no espaço urbano, como nos dizia a
Escola de Chicago e L. Wirth. A diversidade gera benefícios sociais, culturais e económicos
acrescidos para as cidades, tornando-as mais vibrantes e vivas (Florida, 2005). Uma das
principais inquietações da autora passou por indagar sobre qual o papel de idosos e
imigrantes na transformação da cidade e desta zona da cidade, em particular. Em Lisboa,
estas duas categorias sociais ocupam situações polares no espaço social, vislumbrandose algumas dimensões de proximidade e de afinidade, nomeadamente no escasso e não
reconhecimento do seu contributo para a vida social, cultural, económica e política da
cidade. De facto, a exclusão, a discriminação e o isolamento afetam estas duas categorias
sociais, ainda que sejam vividos de modo diferenciado por uns e outros. Daí, a pertinência e
relevância da escala local, sendo esta uma esfera central na inclusão dos imigrantes e dos
idosos na sociedade, tal como é reafirmado nesta pesquisa.
Perante os processos de “turistificação”, renovação urbana e especulação imobiliária em
curso, e estando esta zona da cidade de Lisboa em acelerada transformação, importa
recolocar a questão sobre o direito à cidade para os que sempre lá viveram e para os
imigrantes que chegam numa situação de vulnerabilidade socioeconómica. RelembreMaria Baptista Mendes
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se que o espaço é um produto social e contém relações de produção e de reprodução
de uma dada sociedade (Lefebvre, 1974). Observando a cidade de Lisboa atual e os seus
bairros históricos, o que se verifica é que a cidade se configura, sobretudo, como produto
de consumo para turistas e visitantes. Nesse sentido, importa sublinhar a importância da
estratégia definida neste estudo e que passa por proporcionar espaços de hospitalidade
(Levinas, 1993), de encontro, de troca, de reciprocidade e de interconhecimento entre todos
os cidadãos. O edifício em estudo, que na altura se apresentava como devoluto na Rua
Angelina Vidal, pode e poderia ser devolvido à comunidade, defendendo-se a necessidade
de se implementar aqui um equipamento concetualizado como Culturalidades, capaz de
proporcionar um Programa diversificado em termos de espaços, serviços e valências que
gerariam espaços de encontro e de interconhecimento entre os potenciais utilizadores,
engendrando assim um sentimento de maior bem-estar e pertença, facilitando a inclusão
de idosos e imigrantes na sociedade e na cidade.
Um outro mérito deste estudo consiste no facto de constituir um importante e desafiante
contributo para a disseminação dos conhecimentos, em especial aqueles que são
produzidos pelos mestrandos no contexto da Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa. Na verdade, continuam a ser escassos em contexto nacional os estudos feitos
por arquitetos e urbanistas sobre os fenómenos aqui em análise.
Por último, esta publicação pretende promover uma discussão mais alargada e
interdisciplinar sobre a necessidade de criação de espaços que assegurem a inclusão
e a coesão social em contextos em que os direitos à cidade e à habitação estão a ser
postos à prova, afetando muitas das vezes os cidadãos que apresentam situações de maior
vulnerabilidade socioeconómica, como é o caso das categorias sociais em análise, sendo
que a arquitetura cidadã tem aqui um papel chave a desempenhar.
Lisboa, 20 de janeiro de 2019
Maria Manuela Mendes
(Professora Auxiliar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa;
Investigadora integrada no CIES-ISCTE-IUL)
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RESUMO
Na cidade de Lisboa, diversos grupos etários e culturais convivem num mesmo espaço
urbano, não sendo, no entanto, reconhecida a sua importância e contributo para o
pluralismo cultural da cidade. A evolução da cidade, feita ao longo dos anos de forma
acelerada e pouco planeada, criou barreiras sociais e físicas que, acrescidas da falta de
abertura ao conhecimento do Outro, veio dificultar a inclusão e interação dos cidadãos,
nomeadamente dos mais idosos, imigrantes e minorias étnicas.
Tendo como base uma metodologia qualitativa, e mais concretamente um estudo de
caso localizado na Graça, este estudo procura responder à seguinte questão: Como pode
a arquitetura, através do processo da reabilitação do edificado, facilitar a inserção e a
convivência entre imigrantes e autóctones no centro da cidade?
Neste sentido, para além da pesquisa qualitativa que foi levada a efeito, apresenta-se
uma estratégia de intervenção que assenta no conceito e programa Culturalidades, e
que implica a reabilitação de um conjunto de edifícios devolutos, o que terá um impacto
redinamizador em termos sociais, culturais e até económicos, assim como, na renovação
da imagem urbano-social desta zona da cidade de Lisboa.
Partindo do princípio de que todos iremos envelhecer e que não conseguiremos travar
os movimentos migratórios atuais ou futuros, esta dissertação quer abrir lugar a uma
discussão mais alargada e interdisciplinar sobre a necessidade de criação de espaços
mais inclusivos, que assegurem a inclusão e a coesão social, sendo que a arquitetura tem
aqui um papel chave a desempenhar. Este estudo constitui, assim, um contributo para
a compreensão de que forma a reabilitação do edificado se pode configurar como uma
oportunidade para a criação de espaços geradores de convívio, partilha e inclusão. O
processo de reabilitação do edificado apresenta-se como uma via possível para conseguir
uma melhor inclusão.
Palavras-chave: Envelhecimento, Imigração, Reabilitação do Edificado, Inclusão social,
Graça.
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ABSTRACT
In the city of Lisbon, several age and cultural groups coexist in the same urban space but
their importance and contributions to the cultural pluralism of the city are, nonetheless,
comparatively unrecognized. The evolution of the city, which progressed, over the years,
in accelerated and unplanned ways, created social and physical barriers that, in addition
to the lack of openness to acknowledge the Other, made the inclusion and interaction
amongst all citizens – namely the elderly, immigrants and ethnic minorities – more difficult.
Based on a qualitative methodology, specifically concerning a case study located in Graça,
this investigation seeks to answer the following question: How can architecture, through
the rehabilitation process of the built environment, facilitate the integration and coexistence
between immigrants and the autochthonous population in the city centre?
In this sense, in addition to the qualitative research that was carried out, an intervention
strategy that is based on the concept and program Culturalidades is presented, and it
implies the rehabilitation of a set of empty buildings which will have a dynamic impact
in social, cultural and even economic terms, as well as in the renewal of the urban-social
image of this area of the city of Lisbon.
Assuming that all of us will, in time, grow old and that current and future migratory
movements aren’t likely to stop, this dissertation intents to enable a broader and more
interdisciplinary discussion on the need to create more inclusive spaces that ensure
inclusion and social cohesion, and in which architecture has a key role to play.
This study is thus a contribution to the understanding of how the rehabilitation of the built
environment can create an opportunity for the creation of spaces that generate social
interaction, sharing and inclusion. The rehabilitation process of the building is a possible
way to achieve better inclusion.
Keywords: Ageing, Immigration, Rehabilitation of the Built Environment, Social Inclusion,
Graça.

Maria Baptista Mendes

17

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

INTRODUÇÃO
1. ENQUADRAMENTO, QUESTÕES E PERTINÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO
Têm vindo a intensificar-se as preocupações em torno da escassez de espaços públicos na
cidade que estimulem o encontro, o contacto e a partilha entre pessoas. As sociedades e as
suas cidades, cada vez mais abertas e recetoras de diversas culturas, parecem no entanto
não potenciar a sua inclusão na sociedade autóctone.
Os idosos, que têm cada vez mais peso na sociedade, parecem sofrer duplamente de um
défice de inclusão: não encontram na cidade espaços que lhes permitam ultrapassar não
só as barreiras físicas, mas também as sociais a que estão sujeitos.
Na cidade de Lisboa, diversas faixas etárias e diversas culturas convivem num mesmo
espaço urbano, não sendo, no entanto, reconhecida a sua importância no enriquecimento
e alargamento do pluralismo cultural da cidade. A evolução da cidade, feita ao longo dos
anos de forma acelerada e pouco planeada, criou barreiras sociais e físicas que, acrescidas
da falta de abertura ao conhecimento do Outro, veio dificultar a inclusão e interação dos
cidadãos na cidade, nomeadamente dos mais idosos, imigrantes e minorias étnicas.
Tendo como linha de força o enunciado acima, esta investigação visa dar resposta, através
da arquitetura, à inclusão na cidade destes dois grupos sociais: idosos e imigrantes.
Entende-se pertinente para a investigação, compreender de que forma a reabilitação
do edificado se pode configurar como uma oportunidade para a criação de espaços
geradores de convívio, partilha e inclusão. Importa mostrar como é imprescindível ao
bem-estar e à qualidade de vida dos idosos e imigrantes sentirem-se enquadrados
dentro da cidade.
O processo de reabilitação do edificado apresenta-se como uma via possível para conseguir
uma melhor inclusão. De acordo com o grau, o nível e o pormenor da intervenção de
reabilitação, uma nova vida e sentido pode ser dada a edifícios devolutos que pontuam de
forma acentuada a paisagem urbana de Lisboa.
O tema desta investigação focaliza-se na coesão social e espacial, surgindo como subtema
a convivência interétnica e intergeracional em espaços reabilitados.
Tendo como base uma metodologia qualitativa, pretende-se responder à seguinte questão
de investigação: “Como pode a arquitetura, através do processo da reabilitação do edificado,
facilitar a inserção e a convivência entre imigrantes e autóctones no centro da cidade?”.
Maria Baptista Mendes
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A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL –
CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE
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tenham contribuído para a inclusão de idosos e imigrantes nos centros urbanos. O objetivo
será encontrar linhas orientadoras que permitam o desenvolvimento de um programa
que valorize
integração,
a inserção
a inclusão,
através
da reabilitação
de um conjunto
Para talaserão
tidos como
casos deereferência
alguns
exemplos
de espaços reabilitados
que
tenham
contribuído
para
a
inclusão
de
idosos
e
imigrantes
nos
centros
urbanos.
O
edificado situado na Rua Angelina Vidal, na Graça, em Lisboa.
objetivo será encontrar linhas orientadoras que permitam o desenvolvimento de um
programa que valorize a integração, a inserção e a inclusão, através da reabilitação de
O localumdeconjunto
intervenção
encontra-se inserido na freguesia de São Vicente e na antiga
edificado situado na Rua Angelina Vidal, na Graça, em Lisboa.

freguesia da Graça. Com a Reorganização Administrativa de Lisboa de 2012, a mesma
de intervenção
encontra-se
inserido
na freguesia
de antigas
São Vicente
e na antiga
deixou Odelocal
existir.
A atual freguesia
de São
Vicente
integra as
freguesias
da Graça,
freguesia da Graça. Com a Reorganização Administrativa de Lisboa de 2012, a mesma
Santa Engrácia
e
São
Vicente
de
Fora.
Será
esta
a
freguesia
de
referência
como
área de
deixou de existir. A atual freguesia de São Vicente integra as antigas freguesias da
estudoGraça,
para esta
(Figura
1). de Fora. Será esta a freguesia de referência como
Santadissertação
Engrácia e São
Vicente
área de estudo para esta dissertação (Imagem 1).
Figura 1. Delimitação da área de estudo, freguesia de São Vicente, a rosa claro;
Imagem
1. intervenção,
Delimitação da
área defreguesia
estudo, freguesia
de São
Vicente,
a rosade
claro;
da zona
da
zona de
a antiga
da Graça,
a rosa;
e do local
intervenção
de intervenção, a antiga freguesia da Graça, a rosa; e do local de intervenção na Rua
na Rua
Angelina Vidal, a rosa escuro (sem escala)
Angelina Vidal, a rosa escuro (sem escala)

Fonte: Bing Mappe (adaptado), https://www.bing.com/maps, acedido em maio, 2016.

Fonte: Bing Mappe (adaptado), https://www.bing.com/maps, acedido em maio, 2016.
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Ao longo desta investigação será também tomada como referência a zona da Graça, onde
se insere o local de intervenção escolhido (o conjunto edificado da Rua Angelina Vidal). Para
tal, os limites tomados em consideração serão aqueles que dantes delimitavam a antiga
freguesia da Graça: a norte a Rua dos Sapadores, a este, descendo irregularmente ao lado
da Rua do Vale de Santo António, a sul passando pela Rua Leite de Vasconcelos, Rua da
Senhora da Glória, Rua da Verónica, Travessa de São Vicente, Travessa das Mónicas e Rua
de Santa Marinha e a oeste passando pela Calçada de Santo André, Rua dos Lagares, Rua
das Olarias, Escadas do Monte, Travessa das Terras do Monte e passando irregularmente
ao lado da Rua Damasceno Monteiro.
Esta análise tem por base uma abordagem interdisciplinar, procurando integrar os saberes
da arquitetura a das ciências sociais.
2. OBJETIVOS
A presente dissertação teve, no geral, como principais objetivos compreender como
a reabilitação determina a inclusão e a forma de vivenciar os espaços por parte dos
imigrantes e pessoas idosas; promover o intercâmbio de culturas (imigrantes e autóctones)
e encontrar estratégias que permitam mitigar os efeitos do envelhecimento da população
na cidade de Lisboa. De facto esta pesquisa de caráter teórico-prático, pretendeu entender
por um lado, a exclusão sociocultural e espacial dos idosos e da população imigrante e por
outro, mobilizar uma multiplicidade de estratégias de modo a redinamizar a demografia e
a vida socioeconómica da cidade.
Mais especificamente, os objetivos que nos propomos atingir são: identificar e compreender
as medidas e projetos de caráter social, urbano e arquitetónico que promovam a inclusão
de idosos e imigrantes nos centros das cidades; perceber as dificuldades de inclusão
desses grupos na cidade de Lisboa, em particular, e na sociedade, em geral. Torna-se
ainda imperativo compreender como criar espaços de ligação e confluência de diversas
comunidades e respetivas culturas; estimular a inclusão social desses dois grupos sociais
por via da arquitetura e tirar partido da inclusão social, enquanto oportunidade para a
renovação da imagem urbano-social da cidade de Lisboa.
Pretendeu-se com o presente trabalho desenvolver e aprofundar conhecimentos
teóricos e práticos sobre a integração de idosos e imigrantes nas cidades, produzindo,
simultaneamente, uma estratégia de intervenção que possa auxiliar potenciais
interessados no campo da reabilitação do edificado a criar programas para edifícios com
uma dupla componente: a social, visando não só a integração de imigrantes e idosos, mas
de outros segmentos da população, mas também arquitetónica, na medida em que permita
a reabilitação do edificado devoluto.
Maria Baptista Mendes
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Procurar-se-á dar um contributo para a alteração da paisagem urbana, encarando os
edifícios devolutos como uma oportunidade para a reabilitação, não só dos mesmos, como
da imagem da cidade, concebendo uma tipologia de edifício que promova o contacto, a
partilha e a integração na cidade, atendendo aos diversos modos de habitar.
3. PREMISSAS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
Apresentam-se algumas hipóteses que são respostas provisórias ao problema de
investigação e que partiram do pressuposto de que a convivência entre idosos e imigrantes
poderia ser intensificada, no centro da cidade, através da revitalização urbana e da
reabilitação do edificado. Essas hipóteses foram as seguintes:
1. A reabilitação do edificado em centros urbanos antigos poderá facilitar o interconhecimento
e a proximidade entre moradores, independentemente da sua origem social, cultural
geográfica, étnica ou pertença etária.
2. A reabilitação do edificado, quando recorre à participação e envolvimento dos potenciais
utilizadores, poderá gerar sentimentos de pertença e de identidade face ao novo espaço
habitado.
3. A multiplicidade de serviços, a oferta de apoios e a dinamização de atividades poderão
gerar nos potenciais utilizadores do novo espaço um sentimento de maior bem-estar e
facilitar a inclusão de idosos e imigrantes na sociedade e na cidade.
4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Nesta investigação recorreu-se ao método qualitativo e quantitativo (metodologia mista),
mais concretamente, ao estudo de caso. Na abordagem adotada procurou-se mobilizar
uma diversidade de técnicas e de fontes de informação com o intuito de se conhecer em
profundidade os fenómenos e processos em análise.
Tendo em conta os objetivos a que a investigação visou responder, numa primeira
abordagem foi realizada a recolha e análise de documentos sobre as principais matérias
que lhe dão suporte através da exploração de temas como reabilitação do edificado,
revitalização urbana, exclusão e inclusão sociais, políticas sociais, envelhecimento,
migração, entre outras. Esta foi complementada pela análise estatística dos dados quer dos
Censos de 2011, quer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), de forma a garantir o
enquadramento e evolução no tempo do envelhecimento da população e da presença da
população imigrante no país e na cidade de Lisboa.
Primeiramente foi recolhida informação acerca do local em que se propôs intervir. Numa
perspetiva indutiva, a pesquisa partiu de um enquadramento geral, feito à escala da cidade,
seguindo depois para uma escala mais reduzida, referente à zona da Graça e respetiva
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freguesia. Nesse sentido, foram reunidos dados relativos ao crescimento da cidade de
Lisboa; à caracterização da sua população e do edificado e malhas urbanas; à presença
dos imigrantes; à reabilitação do edificado; ao enquadramento geográfico e histórico da
Graça (partindo também da análise de cartografia histórica) e à reabilitação do edificado e
impacto nesta zona da cidade.
Foram igualmente tidos em conta os projetos, políticas e programas sociais desenvolvidos
e adotados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) que visaram a integração de idosos e
imigrantes no município.
Simultaneamente foi aprofundado o estudo que incidiu sobre a relação entre o espaço
urbano e as pessoas idosas e pessoas imigrantes. O estudo partiu de conceitos como
inclusão, exclusão, integração e inserção sócio espacial, tendo como base autores de
referência, passando depois pela problematização dos desafios a este nível e que se
colocam à cidade de Lisboa. Neste âmbito, foi de crucial relevância a recolha e análise de
dados recolhidos através da observação direta, quer através de percursos realizados pela
área em estudo, quer pelo levantamento e análise funcional da mesma, das entrevistas
feitas a serviços e instituições cujo tipo e âmbito de intervenção abrange o tema desta
dissertação, bem como, dos inquéritos por questionário realizados aos idosos e também
aos imigrantes residentes na zona da Graça.
Por fim, a pesquisa centrou-se na reabilitação do edificado. Para além da definição do conceito,
foram abordados diversos casos de referência, que se centram sobre a problemática em
análise. Foram tidos em conta casos nacionais, mas também internacionais, esperandose daí conseguir retirar exemplos de boas práticas que tivessem levado à integração
de idosos e imigrantes através de processos de reabilitação de centros urbanos. Foram
igualmente tidas em conta leituras nas quais a reabilitação operava sobre o modo como
se vê e se experiencia a cidade, procurando assim compreender o modo como o processo
de reabilitação pode contribuir para a mudança da imagem da cidade e vivência na e da
cidade.
Pode afirmar-se que, dado o leque de conceitos e perspetivas que se pretendeu mobilizar,
foram tidos em conta estudos realizados não só por arquitetos e urbanistas, mas também
por sociólogos e outros cientistas sociais.
5. ORGANIZAÇÃO CAPITULAR
De uma forma sucinta, a presente dissertação organiza-se em 6 capítulos, para além da
introdução e das conclusões.
Maria Baptista Mendes
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No primeiro capítulo, apresenta-se um enquadramento sobre a cidade de Lisboa, dando a
conhecer o seu crescimento desde a época do império romano até à contemporaneidade,
caracterizando o seu edificado e malhas urbanas, a sua população e a presença de grupos
imigrantes.
O capítulo dois faz uma compilação e análise das medidas e políticas criadas ao longo dos
anos no país, em geral, e na cidade de Lisboa, em particular, para a inclusão dos idosos
e dos imigrantes, sendo apresentadas de forma breve algumas das principais medidas e
programas levados a cabo para a consecução desse objetivo.
No capítulo seguinte (3) fazemos a apresentação, análise e interpretação da informação
recolhida por via da aplicação da técnica do inquérito por questionário aos idosos e aos
imigrantes residentes e/ou trabalhadores na zona da Graça, bem como, das entrevistas
realizadas aos Serviços Públicos de Autarquia (SPA) e às Organizações Não Governamentais
(ONG’s) que intervêm na cidade e nestes domínios.
Com o quarto capítulo propomos a apresentação de seis edifícios que, a nosso ver, refletem
como a inclusão intergeracional e intercultural podem ser promovidas e desenvolvidas,
contribuindo positivamente para a criação nas cidades de locais de convivência, de partilha
e, sobretudo, de inclusão. Serão dados a conhecer dois projetos de referência em Espanha
e quatro em Lisboa, sendo que a caracterização destes últimos foi feita com base em visitas
presenciais aos edifícios.
O quinto capítulo desenvolve-se em torno do conceito de reabilitação do edificado e da
sua evolução histórica sendo, por essa razão, apresentado um resumo daqueles que
são dois dos principais documentos que deram origem, fundamento e relevância ao
mesmo, concretamente, a Carta de Atenas e a Carta de Veneza. Posteriormente o capítulo
progride em torno de três autores que, de forma marcadamente diferenciada, pontuaram
a discussão em torno deste conceito, entre os séculos XIX e XX. O capítulo encerra fazendo
o enquadramento da reabilitação do edificado e das políticas de valorização deste processo
na cidade de Lisboa.
Por fim, no sexto capítulo, damos a conhecer a nossa estratégia de intervenção para o
complexo edificado da Rua Angelina Vidal, cuja estratégia se centra na sua reabilitação a
fim de o tornar num espaço de convivência interétnica e intergeracional.
Esta dissertação encerra, após o desenvolvimento destes seis capítulos, com a apresentação
das principais conclusões a que este estudo nos conduziu, fazendo-se uma reflexão em
torno das questões de investigação e das hipóteses que orientaram esta pesquisa.
Maria Baptista Mendes
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CAPITULO I – A CIDADE DE LISBOA E A ZONA DA GRAÇA:
BREVE ENQUADRAMENTO
1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente capítulo tem como principal objetivo fazer uma caracterização sobre a cidade
de Lisboa, atendendo às dimensões demográfica, urbanística, arquitetónica, histórica e
geográfica.
Tendo em conta que este estudo incide sobre a população residente numa dada freguesia
da cidade de Lisboa, concretamente, São Vicente, pareceu pertinente fazer primeiramente
um breve enquadramento histórico sobre a evolução e desenvolvimento da cidade em si
e posteriormente partir para a contextualização geográfica e histórica da Graça, zona que
se insere nesta freguesia.
Apresenta-se, deste modo, neste capítulo uma breve contextualização do crescimento
e consolidação da cidade, caracterizando também o seu edificado, malhas urbanas e
população, bem como, se procura caracterizar as populações imigrantes aí presentes.
2. O CRESCIMENTO DA CIDADE DE LISBOA
Lisboa desde sempre se destacou como uma cidade desenvolvida e diversificada, rica
em gentes, produtos e transações comerciais. A sua posição geográfica, junto ao rio mas
suficientemente recuada para garantir a sua proteção, oferecia abrigo às embarcações que
navegavam ao largo da costa, nas rotas marítimas do Mediterrâneo e do Atlântico Norte,
levando, inevitavelmente, ao desenvolvimento comercial e enriquecimento da cidade ao
longo dos séculos (Salgueiro, 2002).
A fortificação da cidade de Lisboa ocorreu em 138 a.C., aquando da sua integração no
império romano. Olisipo, como primeiramente era designada Lisboa, foi um importante
município do império romano, com um desenvolvimento económico que se ficou a dever às
atividades derivadas da indústria da conserva e preparados de peixe (GEO, 2016).
Através da ação povoadora dos Romanos, Lisboa foi classificada como “município” em 195
a.C. sendo dotada de equipamentos urbanos, tais como monumentos, teatros e termas
(CML, 2016a).
Olisipo caracterizava-se pela existência de um núcleo de população que se fixou nos seus
arrabaldes que, em troca de pão, fruta, legumes, vinho e gado, recebiam proteção das
tropas romanas (Idem).
Maria Baptista Mendes
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No século III, a crise instala-se no império romano, prolongando-se até ao século V, altura
em que se dá o seu colapso. Este período é marcado pela invasão dos chamados povos
bárbaros, suevos e visigodos, cujo domínio se manteria até ao século VIII (GEO, s.d.) e
povos bárbaros, suevos e visigodos, cujo domínio se manteria até ao século VIII (GEO,
também
pelos árabes (CML, 2016a).
s.d.) e também pelos árabes (CML, 2016a).

Figura 2. Traçado da cerca fernandina segundo A. Viera da Silva em
Imagem 2. Traçado
da cerca fernandina segundo A. Viera da Silva em A cerca fernandina
A cerca fernandina de Lisboa, volume II, Lisboa, 1949
de Lisboa, volume II, Lisboa, 1949

Fonte:GEO,
GEO,https://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/hist__ria_de_lisboa-_tempos_fortes,
https://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/hist__ria_de_lisboa-_tempos_fortes,
Fonte:
em maio,
acedido em
maio, 2016.
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No século XIV, com D. João I, é criada a primeira urbanização na colina do Carmo

No século XIV, com D. João I, é criada a primeira urbanização na colina do Carmo
(1400) e inicia-se o fenómeno da expansão ultramarina, marcado pela conquista de
(1400)
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Um século depois, com os lucros ultramarinos, Lisboa alcança um lugar de destaque na
economia-mundo. Em meados do
século XVI, Lisboa era um dos principais centros do
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Um século depois, com os lucros ultramarinos, Lisboa alcança um lugar de destaque na
economia-mundo. Em meados do século XVI, Lisboa era um dos principais centros do
comércio mundial e tinha cerca de 1000.000 habitantes (Idem).
Em 1500, já com D. Manuel I, a corte abandona o castelo e fixa-se no Terreiro do Paço,
concentrando aí toda a vida económica da cidade. Por esta altura surge o Bairro Alto
(na Figura 3, no canto
superior
esquerdo,
pode ser observado
uma parte da sua malha),
A GRAÇA
(DE LISBOA).
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–
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popular
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passaria a ser a zona
onde
CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE
a aristocracia construiria os seus palacetes (CML, 2016a). D. Manuel deixa a sua marca na
cidade construindo o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Hospital de Todos os
Santos (GEO, 2016).
Imagem 3. Planta da cidade de Lisboa (1850), 1ª cópia do original de João Nunes Tinoco
Figura 3. Planta da cidade de Lisboa (1850), 1ª cópia do original de João Nunes Tinoco (1650)
(1650)
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Em 1500, já com D. Manuel I, a corte abandona o castelo e fixa-se no Terreiro do Paço,
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de bases iluministas (Figura 4). O principal impulsionador desta transformação foi o
primeiro-ministro, Marquês de Pombal, assistido pelos arquitetos e engenheiros Manuel
da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (Idem).
Imagem 4. Planta Topográfica da cidade de Lisboa arruinada e também segundo o novo
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2016). O posterior desenvolvimento do país é conseguido através de investimento exterior,
inovação tecnológica e científica, desenvolvimento industrial e a inauguração do caminhode-ferro (Idem).
Figura 5. Planta da cidade de Lisboa em 1855, litografia de A. C. de Lemos

Imagem 5. Planta da cidade de Lisboa em 1855, litografia de A. C. de Lemos
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são preenchidas. Surgem bairros com imóveis de rendimento destinados a uma classe
média em expansão (Idem).
O crescimento da periferia da Lisboa acontece aquando do processo de industrialização
tardio da cidade. O investimento público é feito com a construção do porto de Lisboa, bem
como das linhas ferroviárias da Beira Baixa, de Sintra, do Oeste e de Cascais. Os elevadores
- do Lavra, da Glória, de Santa Justa, da Biblioteca e da Bica – tal como os elétricos da
Estrela e da Graça, contribuem para o aumento da rapidez e comodidade das deslocações
na cidade (Pinheiro, 2014).
Na segunda metade do século XX, Lisboa renova-se e a cidade cresce. Em 1910, nos Paços
do Concelho de Lisboa, é proclamada a República depois do regicídio de D. Carlos, em 1908,
na Praça do Comércio. A agitação política e social e os problemas colocados pela Primeira
Guerra levaram ao fim da República e em 1926 impunha-se pela força, um regime ditatorial
(GEO, 2016).
Durante o período do Estado Novo (1926-1974), há um desenvolvimento acentuado do
urbanismo e da arquitetura da cidade, que serão marcados pela monumentalidade e
austeridade, mas também pelo modernismo (Pintassilgo, 2012).
A partir da década de 30, a construção de novos edifícios começa a envolver uma
intervenção maior por parte dos arquitetos. São construídos novos bairros caracterizados
pela homogeneidade no desenho das fachadas e pelas ruas largas. A Alameda D. Afonso
Henriques é aberta durante este período (CML, 2016a).
Com Duarte Pacheco, Presidente da Câmara e posterior Ministro das Obras Públicas
(1930-43), é criado o Parque Florestal de Monsanto (arborizado a partir dos anos 40); com
a contínua expansão da cidade, reconhece-se a necessidade de ser necessário garantir
uma reserva de ar puro imprescindível para a vida na mesma (Idem).
Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o crescimento da cidade de Lisboa dáse de forma acelerada, sobretudo fora dos limites administrativos da mesma. Durante os
anos 50 e 60, proliferam os bairros de barracas em terrenos que eram da propriedade do
município e da Igreja e que se encontravam sem construção (Salgueiro, 2002).
Nos anos 60, há um impulso à construção de habitação social em Lisboa (Pinheiro, 2014),
os bairros da Encarnação e de Alvalade são criados, antecedendo o desenvolvimento das
urbanizações dos Olivais e de Chelas (CML, 2016a).
Nos anos 60 e 70, as habitações de génese ilegal multiplicam-se junto à periferia da cidade,
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onde a maioria dos terrenos tinha já sido vendida a um preço muito baixo pelo facto de
não possuírem infraestruturas de saneamento e licença de loteamento ou de urbanização
(Salgueiro, 2002).
Os transportes urbanos sofrem uma revolução com a inauguração do Aeroporto da Portela
(1942), com a circulação dos primeiros autocarros da Carris (1958), com o Metropolitano de
Lisboa (1959) e com a construção da Ponte Salazar (1966), rebatizada depois da revolução
como 25 de abril (Pintassilgo, 2012).
No dia 25 de abril de 1974, é restabelecida a democracia. Após um período de agitação
política e social, Portugal (e Lisboa) entram numa fase de progresso, sobretudo após 1985,
com a entrada para Comunidade Económica Europeia (GEO, 2016).
No fim do século XX e início do século XXI, Lisboa sofre uma série de transformações relevantes.
O centro da cidade fica gradualmente despovoado e envelhecido, o que provoca a quebra
do comércio local (Pinheiro, 2014), assistiu-se ao crescimento das periferias, marcadas pela
falta de estruturação urbana. O congestionamento do trânsito aumentou exponencialmente,
ainda que tenham sido construídas novas vias de circulação e estacionamento. Verificouse um acelerado processo de degradação dos bairros históricos. A construção da Expo 98
trouxe um novo espaço de expansão urbana e de lazer para a cidade e a Ponte Vasco da
Gama torna-se na nova porta de acesso à mesma (Pintassilgo, 2012).
Mais recentemente alguns fenómenos têm marcado o desenvolvimento de Lisboa: a
crescente “turistificação” da cidade, com efeitos múltiplos, estando alguns ainda por
avaliar, associada à gentrificação e aos processos de reabilitação urbana têm sido uma
evidência e “tal tem gerado uma pressão sobre as condições de habitabilidade e de custo
de vida da população local, tem vindo também a aumentar e a despertar a necessidade de
debate sobre o desejável equilíbrio funcional, económico e social da exploração turística da
cidade” (Santos, 2016: 13).
3. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO E MALHAS URBANAS
Na Lisboa atual, subsistem ainda edifícios que constituem testemunhos materiais e
simbólicos de características construtivas e estruturais que marcaram a sua época de
construção, tornando fácil a classificação tipológica desses mesmos edifícios.
No entanto, e tendo em conta que escassos são os edifícios testemunhos da história
construtiva de Lisboa anteriores ao século XVIII, as tipologias de edifícios passíveis de
ser caracterizáveis são aquelas que pontuam a malha urbana construída de Lisboa
desde o período pós-terramoto até meados do século XX, dividindo-se em três tipologias
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particulares: os edifícios Pré-Pombalinos, os edifícios Pombalinos e os edifícios “Gaioleiros”
(Andrade, 2011).
A maioria dos edifícios e ruas de Lisboa anteriores ao terramoto de 1755 já não existem
e por isso o conhecimento que se alcançou acerca da cidade “antiga” foi adquirido com
a interpretação de fontes escritas e desenhadas (Pereira, 2006). Os distintos traçados
que se encontram na cidade de Lisboa, traduzem-se numa morfologia heterogénea que
caracteriza épocas e modos de viver diferentes (Salgueiro, 2002).
Com base nesses traçados e em cartografia da cidade de Lisboa anterior ao terramoto,
verifica-se que desde o século XVI a estrutura urbana da parte central da cidade se
mantém inalterável (LNEC, 2005). A cidade desenvolvia-se entre a zona do Terreiro do
Paço e a Praça do Rossio e caracterizava-se por um tecido urbano pouco organizado,
irregular e denso, produto não só da topografia do local como também da influência
muçulmana e da antiguidade da ocupação (Salgueiro, 2002). Verifica-se também não haver
diferenciação daquilo que eram os espaços públicos e os espaços privados (LNEC, 2005).
Lisboa tornara-se no principal centro comercial e marítimo da Europa, assistindo-se na
cidade a um crescente afluxo de bens e pessoas. Nesse período inicia-se, por isso, uma
crescente preocupação com o espaço público e com a sua regulação, assim como, com a
organização do traçado das ruas. O espaço público ganha importância, o traçado das ruas
passa a ser regulado através da utilização de um padrão funcional, revelando o interesse
no controle e crescimento da estrutura urbana de Lisboa (Pereira, 2006).
No século XVII, com a expansão da cidade para fora dos limites da cerca, alguns bairros
começam a adotar um loteamento regular, com traçados ortogonais nas ruas e na
configuração dos quarteirões, formados maioritariamente por lotes estreitos e longos
(LNEC, 2005).
As novas malhas ortogonais são produto de planeamentos urbanísticos e diferenciam-se
entre elas consoante a época em que foram construídas. O Bairro Alto surgiu no século
XVI e foi a primeira urbanização de traçado regular na cidade, que começava a expandir-se
para fora das muralhas. Com o decorrer dos séculos e a constante densificação da zona,
também as alturas dos edifícios aumentariam significativamente (Salgueiro, 2002).
Esta nova forma de organização da cidade mantém-se até 1755, ano em que, a 1 de
novembro, ocorre o terramoto. A este fenómeno seguiu-se a ocorrência de um tsunami,
que atingiu a maior parte do centro da cidade, ao qual se seguiram diversos incêndios que
duraram vários dias (Andrade, 2011). Como consequência destas catástrofes, cerca de 75%
dos edifícios ficaram destruídos ou inabitáveis (LNEC, 2005).
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Depois do terramoto surgem três grandes necessidades: a de suprimir a falta de habitação,
a de reconverter certos setores da cidade que se encontravam caóticos, e a de construir os
edifícios de forma mais segura (Idem).
É com o primeiro-ministro da época, o Marquês de Pombal, que a reconstrução de Lisboa
ganha forma, através do desenvolvimento de uma nova malha urbana assente nos
princípios racionalistas iluministas. Esta era caracterizada por uma “estrutura reticulada
e regular do traçado dos eixos viários, na proporção e no posicionamento relativo dos
quarteirões, e na uniformidade dos edifícios projetados quer em termos de alçados quer
em termos de compartimentação interior” (LNEC, 2005: 1).
A parte baixa da cidade é reconstruída de acordo com uma malha ortogonal hierárquica
que se estende no sentido Norte-Sul. Em ambos os sentidos a malha termina com grandes
praças, a Sul a Praça do Comércio e a Norte as praças da Figueira e D. Pedro IV (mais
conhecida como Praça do Rossio), depois da qual aparecia o Passeio Público. Cerca de cem
anos depois, este último desapareceria, para dar lugar à Avenida da Liberdade e restantes
vias adjacentes, a que se seguiu a construção das Avenidas Novas (Salgueiro, 2002).
A cidade entra, assim, num período de elevada qualidade de construção, assente em
regulamentos que respondiam à segurança básica de resistência sísmica e num urbanismo
dependente de regras fixas, que garantiam a planificação alinhada das ruas (Andrade,
2011).
Este tipo de planeamento e construção da cidade estende-se até meados do século XIX,
altura em que se entra num período de transição no qual se foi esquecendo o terramoto
e as suas consequências e que marcou o declínio da qualidade da construção. Este
fenómeno decorre da visão dos construtores da época que, preocupados apenas com o
lucro, e aproveitando o crescimento populacional que se fez sentir a partir de 1870 e a
especulação imobiliária, descuram a qualidade da construção dos seus edifícios. Surgem
assim os chamados edifícios “Gaioleiros”, com a finalidade de serem vendidos ou alugados
(Appleton e LNEC citados por Andrade, 2011). Estes eram construídos com recurso a
materiais e mão-de-obra de qualidade inferior e caracterizavam-se pela alteração e
simplificação estrutural e construtiva (Pinho citado por Andrade, 2011).
Durante este período a cidade cresce, formam-se grandes zonas urbanas a Norte da Baixa
e dá-se a expansão organizada da cidade a partir do centro em direção às saídas da capital
(LNEC, 2005). O Plano de Ressano Garcia, embora moderno e único na época, e comparado
por isso ao plano de Marquês do Pombal, foi acompanhado de uma construção do edificado
mais pobre em termos de qualidade (Andrade, 2011).
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Só com o aparecimento do betão armado, a partir de 1930, é que essa situação se viria a
alterar com a substituição dos edifícios “Gaioleiros” por novas construções neste material.
Numa primeira fase, são substituídos os pavimentos, varandas e marquises para, a partir
dos anos 50, toda a estrutura começar a ser construída em betão armado (LNEC, 2005).
As tipologias de edifícios em Portugal podem ser divididas de acordo com as suas
características estruturais, diretamente relacionadas com diferentes épocas de construção.
A fim de estabelecer uma evolução concisa deste desenvolvimento tipológico construtivo
dos edifícios, generalizou-se para Portugal o observado na cidade de Lisboa (LNEC,
2005). As tipologias construtivas são: Edifícios com estrutura de alvenaria anteriores a
1755; Edifícios com estrutura de alvenaria da época pombalina e similares; Edifícios com
estrutura de alvenaria tipo “Gaioleiro”; Edifícios com estruturas em betão armado (Coias
e Silva citado por Andrade, 2011).
Os edifícios com estrutura de alvenaria anteriores a 1755 localizam-se sobretudo em
bairros históricos como o Bairro Alto, Alfama ou a Mouraria. Caracterizam-se por paredes
de espessura considerável de alvenaria e pedra emparelhada, existência de poucas
aberturas para o exterior, e por possuírem dois ou três andares ou, no máximo, quatro
andares com um pé-direito muito reduzido. Uma das particularidades construtivas
deste tipo de edifício é a execução das águas da cobertura perpendiculares à fachada, as
denominadas “fachadas em bico” (LNEC, 2005).
Executados entre 1755 e 1880, os edifícios com estrutura de alvenaria da época pombalina
e similares localizam-se na Baixa de Lisboa e possuem na sua maioria cinco pisos para
habitação com exceção do rés-do-chão, que servia para o comércio. A estes edifícios está
associada a estrutura de gaiola em madeira, que envolvia todas as paredes exteriores dos
edifícios, e consistia “num sistema de pórticos tridimensionais contraventados de madeira,
perpendiculares entre si”. (LNEC, 2005: 1). Como já referido, o rés-do-chão era amplo a fim
de permitir a instalação de lojas e armazéns, a fachada principal possuía janelas em maior
número e dimensão, era feito o aproveitamento das mansardas e águas furtadas e as
paredes divisórias interiores eram realizadas em tabique (LNEC, 2005).
Os edifícios com estrutura de alvenaria tipo “Gaioleiro” surgem de 1880 a 1930, altura em
que se introduz o betão armado na construção (Appleton citado por Andrade, 2011). Este
género de edifício apresenta uma qualidade construtiva muito inferior quando comparada
com os edifícios pombalinos, onde não há continuidade estrutural e tridimensional e
raramente existiam soluções adequadas para a ligação entre a estrutura das paredes
de fachada, das paredes ortogonais e dos pavimentos (LNEC, 2005). As três principais
características que permitem diferenciar este tipo de edifícios dos restantes em Lisboa são:
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• uma maior liberdade formal do que no período pombalino, como por exemplo o recurso
a grandes vãos, o uso de janelas de peito e de sacada dentro de um mesmo piso e a
decoração das fachadas;
• uma organização funcional marcada por elementos distintivos quando comparado
com outros períodos, como por exemplo a presença de varandas e marquises na parte
posterior dos edifícios, o uso do corredor longitudinal na distribuição do fogo, ou a
presença de saguões e passagens estreitas e profundas para a entrada de luz e de ar
nas zonas interiores dos edifícios;
• a simplificação do sistema construtivo pombalino e consequente fragilização estrutural
dos edifícios, marcados pela utilização de materiais de fraca qualidade, fundações
pouco adequadas aos terrenos onde se encontram, presença insuficiente de paredes
resistentes e indevidamente contraventadas (Appleton, citado por Andrade, 2011).
Com o intuito de elaborar uma estratégia para a reabilitação urbana de Lisboa, a CML
considerou necessária a caracterização do estado de conservação do edificado e do espaço
público da cidade através de uma visão da dinâmica da degradação/reabilitação por décadas,
tendo tomado como base de referência os Censos. Para agregação da informação, adotou as
cinco áreas territoriais propostas na reestruturação dos serviços municipais (CML, 2016c).
Os quadros que a seguir se apresentam permitem reconhecer o estado do edificado,
permitindo um conhecimento razoavelmente rigoroso da dimensão do problema na cidade.
Foi a propósito do Programa Local da Habitação de Lisboa que foi efetuada a análise dos dados
dos Censos de 2001, o que esteve na base dos dados que a seguir se apresentam (Idem).
O Quadro 1 revela que 42% do edificado da cidade é anterior a 1951, não tendo sido
projetado segundo as regras do RGEU e 90% é anterior a 1983, data em que se tornou
obrigatório o cálculo das estruturas aos sismos. É na zona histórica e central da cidade que
se regista uma maior concentração de edifícios sem estrutura de betão, correspondendo
a 62% da totalidade dos edifícios da cidade ainda que a zona ocidental também possua
um peso importante – 29% (Quadro 2). A maioria dos edifícios construídos antes de 1951
concentra-se no Centro Histórico e na Zona Ocidental. Já os edifícios construídos depois de
1983 localizam-se maioritariamente na Zona Norte da cidade (Idem).
Os dados mais recentes confirmam que, em março de 2010, os edifícios parcialmente
vagos ou devolutos eram 4.681, representando cerca de 8% dos edifícios da cidade. Destes
edifícios 50% encontram-se em mau ou muito mau estado de conservação (Idem).
A CML “é proprietária de cerca de 4.275 edifícios, cerca de 8% relativamente ao total de
edifícios da cidade, sendo o maior senhorio da cidade. Deste universo 17% encontram-se
em mau ou muito mau estado de conservação” (CML, 2016c: 62).
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Quadro 1. Edifícios por época de construção – Concelho e Unidades Territoriais (INE, Censos 2001)
Total

Até 1951

1951 a 1985

1986 a 2001

Concelho

53387

22389

42%

25578

48%

5420

UT Centro

11254

4498

40%

6050

54%

706

10%
6%

UT Centro Histórico

8632

5722

66%

1888

22%

1022

12%

UT Norte

10277

1397

14%

7057

69%

1823

18%

UT Ocidental

13775

7322

53%

5478

40%

975

7%

UT Oriental

9449

3450

37%

5105

54%

894

9%

Fonte: CML (2016c): 59.

Quadro 2. Edifícios com estrutura sem betão armado - Concelho e Unidades Territoriais
(INE, Censos 2001)
N.º de edifícios

% do total

Concelho

33016

62%

UT Centro

6945

21%

UT Centro Histórico

7282

22%

UT Norte

4038

12%

UT Ocidental

9613

29%

UT Oriental

5138

54%

Fonte: CML (2016c): 59.

No Quadro 3 verifica-se que, de 2005 a 2010, o número de licenciamentos de obras de
reabilitação é cerca de 4 vezes o número de obras novas. É no Centro Histórico que maior
número de licenciamento de obras de reabilitação se verifica, podendo concluir que as
novas construções parecem não ter expressão nesta área da cidade, havendo uma clara
preferência pela manutenção e reabilitação do edificado. (CML, 2016c).
Quadro 3. Nº de edifícios com alvará de obras de edificação emitido para a totalidade do edifício
entre 2005 e 2010 e pago por tipo de obra – SIGU, 2011
Unidade Territorial

Obras de Reabilitação e
Reconstrução

Obras de Construção

Total

N.º edifícios

% por UT

N.º edifícios

% por UT

N.º edifícios

% por UT

Concelho

1759

100%

492

100%

2226

100%

UT Centro

380

22%

85

17%

460

21%

UT Centro Histórico

520

30%

36

7%

554

25%

UT Norte

177

10%

144

29%

310

14%

UT Ocidental

392

22%

117

24%

507

23%

UT Oriental

290

16%

110

22%

395

18%

Fonte: CML (2016c): 62.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
Lisboa e a sua respetiva área metropolitana concentram 2.817.014 residentes, num país
onde a população total é de 10.325.452 habitantes, empregando cerca de 1.430 mil pessoas,
representando 30% do emprego do país (Pordata, 2016).
A população da capital aumenta todos os dias fruto dos movimentos pendulares que
caracterizam o modo de vida da população. Assim de 547 mil residentes, Lisboa vê os seus
utilizadores crescerem para 925 mil pessoas diariamente (DMEI/DEP, 2014).
“Segundo os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) Lisboa tem uma população
residente de 547.773 habitantes, sendo 45,82% do sexo masculino e 54,18% do sexo feminino.
As cerca de 244.271 famílias espalham-se por 323.981 alojamentos.” (INE citado por CML, 2016).

No decorrer das últimas cinco décadas, Lisboa perdeu cerca de 1/3 da sua população,
mas nos últimos dez anos esse decréscimo mostrou um abrandamento notório,
presenciando-se, a partir de 2001, um rejuvenescimento da cidade com o crescimento do
número de famílias e o aumento da proporção de jovens residentes (DMEI/DEP, 2014).
Em 2011, 23% da população tinha 65 ou mais anos, 53% tinha entre os 25 e os 64 anos,
apenas 11% representava a faixa etária dos 15 aos 24 anos e 13% a dos 0 aos 14 anos.
Segundo dados dos Censos de 2011, do total da população residente na cidade de Lisboa
(547.773 habitantes), 130.960 mil tinham mais de 65 anos (24%) e apenas 65,988 mil
(12%) tinham menos de 14 anos (INE citado por DMEI/DEP, 2014).
Observando os dados dos Censos dos últimos 51 anos (Gráfico 1), verifica-se que em
1960 a população entre os 0 e os 14 anos representava cerca de 18% e a população
com 65 ou mais anos cerca de 8%. Até 1971, a população entre os 0 e os 14 anos
continuou a crescer mas em 1981 verifica-se já a tendência, que se mantém desde
aí, no sentido do decréscimo da população com 0 aos 14 anos e o crescimento da
percentagem de pessoas com 65 ou mais anos. Em 1991, a população com 65 ou
mais anos encontrava-se perto dos 20%, enquanto a população dos 0 aos 14 anos
representava cerca de 15%. Em 2001, cerca de 25% da população tinha 65 ou mais
anos, enquanto cerca de 10% tinham entre os 0 e os 14 anos verificando-se, a partir
daí uma estabilização das tendências registadas; em 2011 verifica-se um aumento
pouco significativo da população com 65 ou mais anos e um crescimento ritmado da
população entre os 0 e os 14 anos (Idem).
Quanto à qualificação da população da cidade, mais de ¼ da população que aí reside tem
qualificação académica superior.
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Uma vez que à data dos últimos dados dos Censos de 2011, os limites das novas
Relativamente
à população
residente na instaurados,
freguesia de São
Vicentea (onde
da Graça
freguesias ainda
não se encontravam
os dados
seguira zona
apresentados,
se insere), segundo os dados dos Censos de 2011, esta comportava 15.399 indivíduos
do total de indivíduos presentes na cidade de Lisboa, representando 2,8% da população
(Idem).
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No mesmo ano, do total das 245.894 famílias presentes na cidade, 7.710 residiam na
freguesia, representando 3% do total de famílias da cidade de Lisboa (Idem).

Quando analisados os dados entre os Censos de 2001 e 2011, verifica-se que a freguesia
perde população: -14.7% de indivíduos e -7% de famílias. Esta perda incide no escalão
etário dos 15 aos 24 anos, que perde -38%, bem como na dos adultos dos 20 aos 64 anos,
representando uma baixa de -12%, e dos idosos com 65 ou mais anos, com -16%. Revela-se
no entanto uma subida de 2% no grupo etário dos 0 aos 14 anos (Idem).
Cerca de 75% dos residentes em São Vicente pertencem a famílias com uma a duas
pessoas e 57% a núcleos familiares com filhos (Idem).
Relativamente ao grau de instrução da população, 26% apresentam o 1º ciclo do ensino
básico, o segundo maior valor é de 19%, representando os detentores de um diploma de
ensino superior, 3% não sabem ler nem escrever e apenas 1% frequentaram o ensino póssecundário (Idem).
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5. GRUPOS IMIGRANTES PRESENTES NO PAÍS E NA CIDADE
Á semelhança da Europa, a identidade de Portugal é, nas suas origens e contemporaneidade,
uma junção de diversos componentes culturais, religiosos, sociais e políticos assimilados
ao longo da história (Coelho, 2008).
Desde os tempos pré-históricos, as terras do extremo ocidental da Península Ibérica foram
partilhadas por povos como os Lígures, os Celtas ou os Iberos. No Sudeste desta e até ao
Algarve, a presença foi marcada por Fenícios, Gregos e Cartagineses. No Norte e Centro
da Península, houve o contacto com os povos da Bretanha e das ilhas britânicas (Idem).
Nos finais do século III a.C., os Romanos chegam à Península Ibérica e até á sua conquista,
nos séculos II e I, o seu território foi moldado quer civilizacionalmente quer culturalmente,
através do processo de romanização (Idem).
No início do século IV, fixam-se na Península os povos germânicos, os Suevos e os Visigodos.
No século VIII, a Península passaria pela ocupação de povos como os Muçulmanos, Sírios,
Árabes e Berberes, oriundos do Norte de África. A partir do século IX, terá início um longo
confronto entre cristãos e os ocupantes islâmicos do Centro e Sul da Península, o que se
configura como um movimento de “reconquista”, levando a que mais tarde, na passagem
do século XI para o XII, se forme o condado, e posteriormente reino de Portugal (Idem).
Entre os séculos XV e XVI, o povo português conviveu com diversas culturas quer através
do relacionamento comercial com os povos das terras que descobria, quer através dos
povos que visitavam o país e aí se estabeleciam. O diálogo e a convivência multicultural
mantiveram-se, sendo incorporados grupos minoritários que contribuíram para a
identificação multicultural de Portugal (Gésero, 2011).
“Foi neste magma de interação cultural que se forjou a humanização das terras peninsulares e,
mais concretamente, a identificação do território e das gentes da terra portucalense.” (Coelho,
2008: 78).

O crescimento dos movimentos migratórios levou ao aparecimento e multiplicação, nas
cidades, de diferentes culturas, levando-as a partilhar um mesmo espaço urbano. Deu-se,
deste modo, o aparecimento das denominadas “cidades multiculturais”, nas quais Lisboa
se inscreve, uma vez que “a pluralidade das culturas presentes origina um aumento da
diversidade cultural presente na cidade” (Gésero, 2011: 36).
Embora tendo sempre testemunhado a presença de imigrantes, Portugal foi durante muito
tempo um país de emigrantes que apenas mais recentemente se viu de novo confrontado
com a realidade da imigração (Peixoto, 2004).
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Entre o fim dos anos 60 e início dos 70, o país presencia o apogeu do movimento de
emigração (Peixoto, 2004), tornando-se posteriormente e até ao final da década de 80,
mais evidentes os movimentos de retorno e problemas de integração de comunidades já
instaladas no país (Rocha-Trindade, 1988).
Durante os anos 60 do século XX, Portugal perde cerca de 900.000 potenciais trabalhadores,
consequência da Guerra Colonial e da emigração em massa de portugueses que queriam
fugir ao serviço militar obrigatório.
O Governo é obrigado a tomar medidas para compensar a falta de mão-de-obra nos setores
da construção civil e obras públicas (setores que se desenvolveram devido ao período de
expansão da economia portuguesa que se seguiu às medidas políticas iniciadas nos anos
50, que privilegiavam o desenvolvimento industrial e infraestrutural da Área Metropolitana
de Lisboa) e promove o recrutamento de trabalhadores cabo-verdianos (Malheiros e
Fonseca, 2011).
O fenómeno imigratório em Portugal tem início imediatamente a seguir à revolução de 25
de abril de 1974, ao estarem associados ao processo de descolonização, a mudança da lei
da nacionalidade e o movimento de retorno de portugueses residentes nas ex-colónias.
(Oliveira e Gomes, 2014).
A partir do final dos anos 90, Portugal transforma-se num país de marcado perfil imigratório,
acolhendo um número cada vez maior de estrangeiros que vinham à procura de trabalho.
Para tal contribuíram fatores como o crescimento económico, a construção de inúmeras
obras públicas, com necessidades de mão-de-obra, a consolidação da democracia e a
adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986 (Oliveira e Gomes, 2014).
Até ao final da década de 90, a origem dos fluxos imigrantes manteve-se estável para
posteriormente sofrer uma mudança brusca (Peixoto, 2004).
Entre o final das décadas de 70 e de 90, assistiu-se a um “sistema migratório lusófono”
uma vez que predominaram os fluxos migratórios provenientes dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Brasil (Idem). Os primeiros fluxos imigratórios
foram oriundos de países com os quais Portugal tinha relações históricas como Cabo
Verde, Angola, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau mas, a partir
do final dos anos 90, esses fluxos diversificam-se e o país assiste a uma nova vaga
de imigração protagonizada por cidadãos do Leste da Europa (ucranianos, moldavos,
russos e romenos) e também da Ásia (chineses) com quem partilha poucas afinidades
culturais e linguísticas (Oliveira e Gomes, 2014).
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No fim do século XX, uma nova fase de imigração começa, desta vez com origem no Brasil.
Estes novos imigrantes diferenciam-se da primeira vaga de imigrantes da década de 80, uma
vez que são menos qualificados e são maioritariamente mulheres (Oliveira e Gomes, 2014).
Segundo João Peixoto, a questão dos fluxos migratórios em Portugal apresenta-se
irregular, o que resulta da experiência histórica da União Europeia (UE), isto porque todos
os países menos desenvolvidos que aderiram à UE revelaram uma acelerada diminuição
dos movimentos migratórios de saída e um crescimento dos de entrada (Peixoto, 2004).
Embora sendo sempre constante, a partir de 2001, a entrada de imigrantes estrangeiros
tem assumido um forte incremento (Peixoto, 2004).
Em 2004, Peixoto afirmava que o fluxo de imigração no país tenderia a ser mais permanente,
tendo em conta as vagas de reunião familiar e a pressão para a migração nos países de
origem ser ainda intensa (Peixoto, 2004). Facto é que, entre 2007 e 2012, 223.231 pedidos
de nacionalidade portuguesa foram atribuídos. Uma grande parte desses pedidos provinha
de descendentes de imigrantes que já nasceram em Portugal (Oliveira e Gomes, 2014).
De acordo com os dados dos Censos de 2011, residiam 394.496 estrangeiros no país,
o que representava 3,7% do total de residentes (Gráfico 2), um valor superior ao dos
anos anteriores, que registaram 2,2% em 2001 e 1,1% em 1991 (Oliveira e Gomes, 2014).
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a sua sobre concentração no distrito de Lisboa. Aliás, nos últimos trinta anos, Lisboa tem
concentrado em si mais de 50% do total de imigrantes residentes em Portugal (Mendes,
2010). No Gráfico 3 para além de tal se constatar pode ainda observar-se que as regiões do
Norte, do Centro e do Algarve apresentam representações abaixo dos 13%. As regiões com
valores mais baixos de concentração de imigrantes são a Região Autónoma dos Açores
com 0,8% e da Madeira com 1,4% (INE, 2012).
Fonte: Oliveira e Gomes, 2014: 31.
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Ao analisar a distribuição geográfica das principais nacionalidades estrangeiras, confirmase uma maior concentração na AML de estrangeiros oriundos dos Países Africanos de
Língua Portuguesa (PALOP), especialmente nos municípios de Sintra e Amadora. Estes
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maior número de estrangeiros eram Sintra e Lisboa, com 8,9% e 8,7%, respetivamente.
Seguiam-se os municípios da Amadora, Cascais e Loures, com valores entre os 4,8% e
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Quanto aos principais grupos de nacionalidades, os países da América do Sul são
aqueles que se encontram mais representados, com 29,1%, sendo este grupo composto
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Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), com 24,4%, e os países da União Europeia,
com 24,0%. (Oliveira e Gomes, 2014).
Segundo os Censos de 2011, a população estrangeira residente no país era maioritariamente
composta por indivíduos do sexo feminino, representando 52,3% (206.410 mulheres),
enquanto o sexo masculino constituía cerca de 47,7% (188.086 homens) (Oliveira e Gomes,
2014). Quando observados os dados relativos a 2001, constata-se uma inversão da
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Quanto aos principais grupos de nacionalidades, os países da América do Sul são
aqueles que se encontram mais representados, com 29,1%, sendo este grupo composto
maioritariamente por brasileiros (Gráfico 5). Os restantes são, por ordem decrescente, os
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De acordo com os Censos de 2011, a população estrangeira em idade ativa (15-64 anos)
possuía níveis de escolaridade mais elevados do que a população portuguesa (Gráfico
7). Apenas 28,2% da população estrangeira tem escolaridade inferior ao 3º ciclo do
Ensino Básico, enquanto a população portuguesa na mesma situação representa 40,6%.
Os estrangeiros com o ensino secundário representam 32,7%, em contraponto, entre a
população portuguesa esse valor é apenas de 19,9%. Só quando analisados os dados
relativos ao ensino superior é que a população portuguesa ultrapassa a estrangeira
embora apenas ligeiramente (16,6% contra 14,4%) (Oliveira e Gomes, 2014).
É de salientar que, no contexto nacional, a distribuição da população ao longo do território
não é homogénea. Fatores como as oportunidades de trabalho e as redes sociais afiguramse como os principais fatores que determinam a distribuição geográfica dos imigrantes
pelo país (Oliveira e Gomes, 2014). Como regiões de destino, a população africana tem
mostrado preferência
pela AML
e do Algarve,
enquanto aDOdeEDIFICADO
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CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE
uma vez que, na maioria dos casos, ocuparam posições desqualificadas nos setores da
construção civil e serviços de limpeza doméstica (Peixoto, 2004).
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Neste primeiro capítulo constituiu nosso objetivo fazer um enquadramento geral da
cidadeprimeiro
onde secapítulo
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de estudo.
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onde se insere o nosso caso de estudo.
Desde a sua formação, Lisboa destaca-se por acolher diferentes gentes, tornando-se, ao
longo adosua
seuformação,
desenvolvimento
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numa
cidade
muito diversificada.
Desde
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gentes, tornando-se, ao

longo do seu desenvolvimento e expansão, numa cidade muito diversificada.
Com o terramoto, Lisboa renasce com um plano regular que se adapta e se insere na
morfologia e traçados irregulares pré-existentes e, no final do século XIX, começa a
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Com o terramoto, Lisboa renasce com um plano regular que se adapta e se insere na
morfologia e traçados irregulares pré-existentes e, no final do século XIX, começa a dar-se
a expansão da cidade para Norte.
Após o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o crescimento da cidade acontece
de forma acelerada, sobretudo fora dos limites administrativos desta e, no início do séc.
XXI, começam a dar-se transformações relevantes que, ainda hoje, caracterizam a cidade
atual: os bairros históricos degradam-se, o congestionamento do trânsito aumenta, o
centro da cidade fica despovoado e com uma população maioritariamente envelhecida,
mas também, novas gentes com origens fora de Portugal, para além disso, as periferias da
cidade crescem sem uma estruturação urbana planeada.
No que toca ao edificado da cidade de Lisboa, fizemos uma breve caracterização daquelas
que são as tipologias que marcam, ainda hoje, a imagem urbana da cidade, abarcando um
intervalo que vai desde o período pós-terramoto até meados do século XX, sendo escassos
os testemunhos construtivos de edifícios anteriores ao século XVIII.
Através da cartografia histórica, consideramos ter deixado evidente o modo como Lisboa
cresceu, se desenvolveu e se adaptou ao longos dos tempo, coexistindo ainda hoje malhas
orgânicas entre o traçado marcadamente regular e ortogonal da cidade.
Caracterizando as principais tipologias dos edifícios de Lisboa, pensamos ter evidenciado
como é importante e urgente reabilitar o edificado da cidade, não só para garantir a
qualidade de habitabilidade nesses edifícios, mas também porque estes são os desígnios
da CML e de privados que procuram promover a qualidade de vida e sobretudo a imagem
da cidade no exterior.
Depois de caracterizada a cidade em termo históricos e morfológicos, partimos para
sua caracterização em termos demográficos. Embora Lisboa tenha vindo a perder
população residente, diariamente vê a sua população aumentar como consequência dos
movimentos pendulares que caracterizam o modo de vida de grande parte da população
portuguesa.
Embora a população residente em Lisboa tenha sofrido uma notória diminuição, de
acordo com os dados dos Censos de 2011, começa a aumentar e nos últimos anos tem
apresentado ténues sinais de rejuvenescimento, com o aumento do número de indivíduos
entre os 0 e os 14 anos, e o aumento do número de famílias. Relativamente à freguesia
de São Vicente, esta tem vindo a apresentar uma diminuição em termos do número de
indivíduos e de famílias.
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No último ponto deste capítulo quisemos contextualizar a presença dos imigrantes na
cidade de Lisboa. Como anteriormente referimos, Lisboa acolheu desde sempre uma
diversidade de gentes que, naturalmente, deixaram a sua marca na essência da cidade, e
fizeram dela um espaço multicultural.
Tendo em conta que um dos grupos sociais sobre o qual nos debruçamos neste estudo são
os imigrantes, tornava-se imperativo fazer o enquadramento dos movimentos migratórios
que caracterizaram o nosso país, em geral, e a cidade de Lisboa, em particular.
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CAPITULO II – POLÍTICAS SOCIAIS:
INCLUSÃO DE IDOSOS E IMIGRANTES NA CIDADE DE LISBOA
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Tendo em conta aquele que é o objetivo delineado para o presente estudo, considerou-se
fundamental conhecer os diversos tipos de apoio existentes na cidade de Lisboa que visam
a inclusão na cidade e na sociedade das pessoas idosas e imigrantes.
Para falarmos de políticas de inclusão temos de, naturalmente, esclarecer o próprio
conceito de inclusão. Este é um processo que garante que aqueles que se encontram em
situação de risco de pobreza e exclusão social têm a chance de aceder às oportunidades
e recursos necessários para participarem de forma plena nas esferas económica, social
e cultural da sociedade em que vivem, beneficiando de um nível de vida e de bem-estar
considerados normais (COM citado por Alvino‑Borba e Mata‑Lima, 2011: 222). A inclusão
social apoia-se em políticas sociais contemporâneas que têm como objetivo primordial
apoiar aqueles que se encontram no limite das privações, os excluídos, indo ao seu
encontro através de programas focalizados (Lopes, 2006). A inclusão social pode ainda
ser vista como a sensibilidade para identificar as manifestações de insatisfação social,
reconhecendo a diversidade social e cultural (Laclau citado por Alvino‑Borba e Mata‑Lima,
2011: 222), o que significa que é a capacidade de uma pessoa entender as diferenças do
outro e, naturalmente, aceitá-las, auxiliando-o no seu processo de integração.
Ao abordarmos esta questão, tentaremos encontrar fatores e medidas que contribuam
para a melhoria da qualidade de vida desses grupos dentro da cidade de Lisboa, partindo do
princípio que ambos poderão experienciar situações de vulnerabilidade social, económica,
política ou cultural no contexto da cidade e na sociedade portuguesa.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Qualidade de Vida “como a perceção
do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e
valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações” (OMS, citada por Canavarro et al., 2010: 28).
Neste conceito estão implícitos “inúmeros campos do conhecimento humano, biológico,
social, político, económico, médico, entre outros, numa constante inter-relação.” (Almeida,
M. A. B. de, Gutierrez, G. L., Marques, R., 2012:15). No entanto, há que ressalvar que
as definições sobre o termo qualidade de vida, embora comuns, nem sempre serão
concordantes, isto porque se trata de uma área de pesquisa recente que se encontra ainda
em processo de desenvolvimento e afirmação (Idem).
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Nos dois pontos que se seguem começaremos por fazer, em cada um deles, um breve
enquadramento daqueles que são os números mais relevantes referentes ao peso da
população idosa e da população imigrante na cidade de Lisboa partindo, posteriormente,
para o enquadramento daquelas que têm sido as políticas sociais desenvolvidas e aplicadas
na cidade por forma a contribuir para a sua continua inclusão na sociedade.
O conceito de política social adotado para esta investigação será aquele definido por
Pereirinha, que diz que por Política Social entende-se “a forma de atuação das políticas
públicas com a finalidade de promover e garantir o bem-estar social, através da consagração
de direitos sociais e das condições necessárias à sua realização em sociedade” (Pereirinha,
2008:21).
2. POLÍTICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO DE IDOSOS
Pretendemos agora contextualizar a temática do envelhecimento em contexto nacional
fazendo, por um lado, alusão a alguns dados demográficos relacionados com a população
idosa e por outro, ao processo de evolução das políticas sociais associadas a este grupo
específico da sociedade.
O envelhecimento da população criou alterações demográficas distintas em diferentes
regiões, sendo nos países mais desenvolvidos, nomeadamente na Europa, que esta
problemática assume maior expressão (Cabral et al., 2011).
A proporção de pessoas em risco de exclusão social varia de forma significativa de país
para país. É na Europa Ocidental e nos países escandinavos que se verificam os níveis
mais baixos de exclusão social, sendo que em países como a Estónia, Israel e Itália se
apresentam mais altos (Borsch-Supan et al., 2015).
No ranking dos países mais envelhecidos do mundo, em 2010 o Japão ocupava o lugar
de topo com 22,6% de idosos, ocupando Portugal o 6º lugar com 17,9%, no mesmo ano
(Population Reference Bureau citado por Cabral et al., 2011). Segundo os dados mais
atuais, o Japão continua a liderar a tabela com 26% de habitantes com mais de 65 anos,
registando-se um aumento desse número desde 2010, enquanto que Portugal regista
um decréscimo ocupando agora o 12.º lugar com 19% (Population Reference Bureau,
2015).
Dentro dos 28 Estados Membros da UE, Portugal apresenta “o 5º valor mais elevado do
índice de envelhecimento; o 3º valor mais baixo do índice de renovação da população em
idade ativa; o 3º maior aumento da idade mediana entre 2003 e 2013.” (INE, 2015: 1), tendo
um Índice de 143,9 em 2015.
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É durante a década de 60 que se inicia o processo de envelhecimento da população em
Portugal, fenómeno esse que é ligeiramente minorado durante a década de 70 com o afluxo
provindo das ex-colónias. Posteriormente nas décadas de 80 e de 90 o envelhecimento
populacional volta acentuar-se “a população idosa que representava em 1981 – 11,45%
da população total, passa para 17,61% em 1991; neste mesmo período a população jovem
diminui de 25,51% para 11,99%.” (Rede Social, 2009a: 40).
No território nacional observam-se consideráveis variações na estrutura etária e evolução
demográfica da população, sendo a região de Lisboa e Vale do Tejo uma das menos
envelhecidas de Portugal em 2010 (INE por Cabral et al., 2011). No entanto, a queda da
natalidade e o aumento da longevidade dos indivíduos, levou a que, nos últimos anos,
Portugal tenha registado um decréscimo da população jovem (dos 0 aos 14 anos de idade)
e da população em idade ativa (dos 15 aos 64 anos de idade), havendo simultaneamente
um aumento da população idosa (65 e mais anos de idade) (INE, 2015).
Em 2000, o número de idosos ultrapassou pela primeira vez o número de jovens, “tendo
o índice de envelhecimento, que traduz a relação entre o número de idosos e o número
de jovens, atingindo os 141 idosos por cada 100 jovens em 2014. Também o índice de
dependência de idosos, que relaciona o número de idosos e o número de pessoas em idade
ativa (15 a 64 anos de idade), aumentou continuadamente entre 1970 e 2014, passando de
16 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa em 1970, para 31 em 2014.” (INE, 2015: 3).
De acordo com os dados do INE de 2011, a população residente na cidade de Lisboa era de
547.733 indivíduos fazendo parte destes 12,9% de jovens com menos de 15 anos, 63,2% de
indivíduos em idade ativa dos 15 aos 64 anos e 23,9% idosos com 65 e mais anos. Nesse
mesmo ano, o índice de envelhecimento da cidade de Lisboa, ou o número de idosos por
cada 100 jovens, sobe para 185.8, enquanto o índice de dependência de idosos, ou seja, o
número de idosos por 100 pessoas em idade ativa, sobe para 37.8 (Fundação Francisco
Manuel dos Santos, 2012).
O peso da população com 65 ou mais anos tem aumentado nos últimos anos por todo o
país. “Em 2014, à exceção das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, constata-se que 78
% dos distritos do Continente e 71 % dos concelhos registam um peso de população com
65 ou mais anos superior à média do Continente (20,6 %).” (GEP, 2014: 35).
Na cidade de Lisboa, “As freguesias do Centro e do Sul da cidade apresentam a maior
percentagem de residentes idosos, sendo também nestas zonas que se encontram as
freguesias menos habitadas.” (Rede Social, 2009a: 43).
Estas alterações demográficas a que o país tem vindo a assistir no último século e que se
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refletiram num acentuado envelhecimento da população, colocaram desafios para os quais
os responsáveis governamentais, a sociedade, as autarquias e as famílias não estavam
preparados (CML, 2017).
Segundo Assis, o envelhecimento “é um fato reconhecidamente heterogêneo, influenciado
por aspetos socioculturais, políticos e econômicos, em interação dinâmica e permanente
com a dimensão biológica e subjetiva dos indivíduos. Desta forma, a chegada da maturidade
e a vivência da velhice podem significar realidades amplamente diferenciadas” (Assis,
2004:11). Isto é, os idosos, de acordo com a sua classe social, vivem a velhice de forma
diversa, como se o fim da vida evidenciasse mais as desigualdades sociais (Freitas et al.,
2002).
Envelhecer é um processo dinâmico, normalmente lento e progressivo, individual e variável,
que é influenciado pelo estilo de vida anterior do indivíduo (Viana, 2008). O envelhecimento
é um processo universal, irreversível, heterogéneo e individual; pressupõe uma perda
progressiva das capacidades; é intrínseco e único e é um processo que envolve diversos
fatores, quer de ordem endógena quer de ordem exógena (Santos et al., 2009).
O nosso país mantém a tendência do envelhecimento da população e apresenta uma
redução dos efetivos populacionais jovens, devido à quebra da natalidade que se verifica
em proporção com o aumento do número de pessoas idosas, resultante do aumento da
esperança média de vida (INE, 2013).
O facto de o número de pessoas ativas continuar a diminuir leva consequentemente à
diminuição dos rendimentos gerados, rendimentos esses que são necessários para
garantir o bem-estar daqueles que já não trabalham (Rede Social, 2009a).
Ninguém sabe como envelhecerá mas a verdade é que todos, em princípio, envelhecerão.
Esta realidade não se poderá contornar e por isso continua a ser pertinente encontrar
respostas que se adaptem e respondam a essa realidade a fim de combater a exclusão
social deste grupo.
Embora existam esforços e políticas sociais instauradas, muitos são os idosos que
continuam a não ter apoio e se encontram em situações de isolamento.
A problemática do envelhecimento nem sempre foi encarada da mesma forma no nosso
país. Ao longo do tempo, esta foi sofrendo sucessivas modificações e o processo de
envelhecimento foi um conceito que foi ganhando peso na estruturação da sociedade
(Graça, 2015).
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Só a partir da década de setenta é que o Estado começou a intervir de forma preponderante
naquelas que seriam as medidas mais interventivas na defesa dos direitos das pessoas
idosas.
Antes desse período “a proteção social em Portugal tinha um caráter corporativo sendo
concebida como um conjunto de medidas de assistência social, mutualidades e de
previdência social.” (Carvalho e Almeida, 2014: 3). A área de influência deste sistema era,
no entanto, redutora, quer no seu campo de aplicação pessoal, quer no âmbito da sua
aplicação material (Carvalho e Almeida, 2014).
Pode desta forma constatar-se que o processo de envelhecimento não era devidamente
reconhecido pelo poder político em Portugal e por isso o mesmo passava despercebido às
políticas sociais do Estado (Graça, 2015).
Durante o período do Estado Novo (1926 - 1974), a prestação de apoio e auxílio à pessoa
idosa estava diretamente ligada à estrutura familiar desta. O Estado mantinha uma
posição pouco interventiva em relação a políticas sociais de apoio aos idosos porque
defendia a valorização da estrutura familiar como a “primeira instituição social que
naturalmente é responsável pela segurança na sociedade” (Fernandes citado por Graça,
2015: 47).
A aprovação da Reforma da Previdência Social (1962) vem estabelecer “que o direito à
reforma de velhice depende diretamente do estado de invalidez e do salário do trabalhador”
(Graça, 2015: 47).
Após o 25 de abril de 1974, surge o modelo de segurança social universal que, conjuntamente
com outras medidas de política social que viriam a ser desenvolvidas, permitiram que o
direito universal de proteção social se alargasse e consolidasse (Carvalho e Almeida, 2014).
A construção de um sistema de segurança social vai assim assumindo um caráter cada
vez mais forte e o direito à proteção na velhice passa a ser um direito assumido. Em maio
de 1974 é criada a pensão social e em 1976, a Constituição da República assume o direito à
proteção dos mais velhos no artigo 63º, que incluía situações de doença, velhice, invalidez,
viuvez, orfandade e desemprego (Idem).
A partir da década de 70 assiste-se à criação e crescimento de respostas sociais em
equipamentos e serviços “com o princípio orientador de manutenção da pessoa idosa no
seu meio habitual de vida, como é caso disso a difusão dos Centros de Dia e do Serviço de
Apoio Domiciliário.” (Carvalho e Almeida, 2014: 4).
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Em 1986, com a entrada de Portugal para a União Europeia, a proteção na velhice alargouse a riscos específicos como a dependência, por exemplo (Carvalho e Almeida, 2014).
Com a década de 90 surgem as preocupações com a formação de profissionais e a
regulamentação das respostas sociais e a partir de 1994, surge uma visão diversificada
e integrada na prestação de cuidados à pessoa idosa. Esta visão é denominada de
cuidados integrados, combinando cuidados de saúde com apoio social, com vista a
qualificar as condições de vida dos idosos e das suas famílias. Entre as principais medidas
implementadas, é de destacar o alargamento do horário do serviço de apoio domiciliário
para os fins de semana, a implementação de centros de reabilitação, tratamentos termais,
atividades sócio recreativas... (Idem).
No âmbito do apoio social e de saúde, em 2006 é implementada a primeira Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) tendo esta sido desenvolvida em articulação
com o Ministério da Saúde e da Segurança Social. Esta rede permitiu o desenvolvimento
de um sistema de cuidados de reabilitação, cuidados domiciliários e cuidados paliativos.
No mesmo ano é criado o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da Qualidade
e Segurança das Respostas Sociais, com o objetivo de regulamentar as respostas sociais
dirigidas à população idosa. São publicados os Manuais de Gestão da Qualidade dos
serviços de apoio domiciliário, centros de dia, de acolhimento familiar e de estruturas
residenciais. Estes Manuais visaram sistematizar um conjunto de instruções técnicas por
forma a responder de uma forma mais eficiente e eficaz àquelas que são as necessidades
das pessoas idosas. Em 2010, foi publicado o guia “Queremos falar-lhe dos direitos das
pessoas idosas: o que precisa de saber para escolher uma Resposta Social” que teve como
objetivo apoiar e capacitar a população idosa na escolha de uma resposta social adequada
às suas expectativas e necessidades concretas (Idem).
Na atualidade a Segurança Social disponibiliza 7 tipos de respostas em termos de apoio
social às pessoas idosas: Serviço de apoio domiciliário, Centro de convívio, Centro de dia,
Centro de noite, Acolhimento familiar, Estruturas residenciais e Centro de férias e lazer.
Feita a caracterização da população idosa em Portugal e o enquadramento das políticas
sociais vigentes no nosso país até aos dias de hoje, achamos pertinente enquadrar
agora alguns documentos estratégicos que são referência no panorama internacional e
nacional para o entendimento dos novos desafios criados com as alterações demográficas
decorridas nas últimas décadas a nível mundial. Assim, vamos agora expor, de uma forma
sucinta, alguma da documentação existente em torno do processo de envelhecimento da
população e que tiveram uma aplicabilidade efetiva no contexto do país, em geral, e da
cidade de Lisboa, em particular, sendo de evidenciar entre outros:
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Quadro 4. Principais programas e medidas de inclusão de idosos aplicados no contexto do país,
em geral, e na cidade de Lisboa, em particular
Guia Global das Cidades
Amigas das Pessoas Idosas
(OMS, 2007)

Este guia, publicado originalmente sob o título “Global age-friendly cities: a guide”,
faz uma série de recomendações práticas com o intuito de adaptar as cidades, as
suas estruturas e serviços de modo a que estes sejam acessíveis às pessoas mais
velhas, às suas necessidades e capacidades. Neste guia é apresentado o conceito de
envelhecimento ativo que, segundo a OMS, “é o processo de otimização de condições de
saúde, participação e segurança, de modo a melhorar a qualidade de vida à medida que
as pessoas envelhecem.” (OMS, 2007: 5).

Lx-Europa 2020: Lisboa
no quadro do próximo
período de programação
comunitário (Equipa de
Missão Lisboa, 2012)

Neste documento são identificadas questões consideradas como fundamentais para
promover o desenvolvimento da cidade de Lisboa e são também sinalizadas “tipologias
e áreas de intervenção que foram identificadas, de forma ainda preliminar, como centrais
na implementação da estratégia de desenvolvimento de Lisboa.” (Equipa de Missão
Lisboa, 2012: 2).

Programa Municipal Ajuda
Lisboa (CML, 2012)

O PMAL é um programa que se constitui “como uma resposta social, integrada e
articulada em parceria com outras entidades, às situações de isolamento e dependência
identificadas, num modelo de gestão de caso.” (CML,2012: 4) (ainda não levado a efeito).

Plano Gerontológico
Municipal – 2009/2013
(CML, 2009a)

É um plano elaborado para cidade de Lisboa que visa promover o envelhecimento
ativo implementando projetos e ações locais concretas nessa área. Neste documento
são traçados objetivos globais como “Contribuir para o melhor conhecimento sobre a
problemática do envelhecimento na cidade de Lisboa; promover condições favoráveis ao
bem envelhecer; responder às necessidades das pessoas mais velhas; contribuir para
uma melhor gestão individual e coletiva dos riscos de velhice (...)” (CML, 2009: 80).

Carta Estratégica de
Lisboa 2010-2024 – um
compromisso para o futuro
da cidade (CML, 2009)

Pretende ser um instrumento de orientação que define quatro pontos fundamentais
através dos quais Lisboa se deverá centrar para se desenvolver e melhor responder aos
seus cidadãos.

Plano de Desenvolvimento
Social de Lisboa 2013-2015
(Rede Social, 2011)

Define desafios estratégicos aos quais correspondem um conjunto de ações que
são coordenadas por diversos grupos de missão já constituídos. Este plano é “mais
direcionado para os diferentes patamares de intervenção e estruturante de um projeto
comum de mudança orientado para o desenvolvimento social da cidade.” (Rede Social,
2011: 6).

Seniores de Lisboa:
Capital Social e Qualidade
de Vida (Instituto do
Envelhecimento, 2011)

Este estudo baseia-se na análise dos resultados dos inquéritos realizados a uma
amostra de indivíduos residentes no concelho de Lisboa e visa ser “um contributo para a
análise de um conjunto de dimensões que tem sido apontado como pertinente, (...) para
a apreciação do atual nível de bem-estar da população mais velha residente na cidade
de Lisboa (...) que são, por sua vez, áreas de eventual intervenção a visar por políticas e
medidas de âmbito local.” (Instituto do Envelhecimento, 2011: 12).

Estratégia Nacional para
o Envelhecimento Ativo e
Saudável (ENEAS) 20172025 (SNS, 2017)

Esta é uma proposta entregue há pouco tempo ao Governo de um grupo de trabalho
criado ao abrigo do despacho de interministerial da Presidência do Conselho de Ministros,
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde que tem como objetivos
gerais: sensibilizar para a importância do envelhecimento ativo e da solidariedade entre
gerações e promover a mudança de atitudes em relação ao envelhecimento e às pessoas
idosas; contribuir para o desenvolvimento de políticas que melhorem a qualidade de
vida das pessoa idosas. A ENEAS assenta em quatro grandes eixos, sendo eles a Saúde,
a Participação, a Segurança e a Mediação, Monitorização e Investigação, e para cada um
deles indica linhas orientadoras de ação, indo ainda ao detalhe de apresentar medidas
que se consideram prioritárias e apontando especificamente várias entidades que
poderão implementar as medidas propostas nesta Estratégia.
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Linha S.O.S. Lisboa (CML,
2012)

Esta é uma operação conciliada entre a CML e os parceiros sociais para sensibilizar
a sociedade para a vulnerabilidade dos idosos que se encontram em situação de
isolamento na cidade. Desde fevereiro de 2012 que a CML disponibiliza o número
gratuito 800 204 204 para dar uma resposta urgente aos cerca de 85 mil idosos que
se encontram em situação de risco e de isolamento no concelho de Lisboa. Esta
infraestrutura de apoio, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, está concentrada
na Sala de Operações Conjunta (SALOC) que reúne num só local uma equipa constituída
por membros da Proteção Civil, dos Bombeiros Sapadores e da Polícia Municipal, que
se encontra disponível para prestar o socorro necessário de forma imediata. A Linha
S.O.S. Lisboa pode ser usada por qualquer munícipe que queira dar o alerta para alguma
situação de risco evidenciada.

Serviço de Teleassistência
(CML, 2017)

Consiste num protocolo assinado entre a CML e a Fundação PT com o objetivo de
proporcionar uma resposta imediata em caso de urgência, 24 horas por dia, todos os dias
da semana. Este serviço visa contribuir para a manutenção da autonomia dos idosos na
sua habitação, com as devidas condições de segurança e dignidade, bem como prestar o
apoio necessário a todos aqueles que se encontrem em situação de solidão, isolamento
social, vulnerabilidade ou dependência física ou psicológica. O serviço é gratuito e
consiste na disponibilização de um equipamento telefónico aos seus beneficiários tendo
a capacidade de efetuar de forma simples uma ligação à SALOC da CML. Este serviço
pode ser usufruído pelos munícipes da cidade de Lisboa com idade igual ou superior
a 65 anos, mas também pelos munícipes portadores de deficiência ou doença crónica
determinante de incapacidade (se esta for igual ou superior a 60%). Os beneficiários do
Serviço de Teleassistência são acompanhados por um grupo de voluntários que, através
de um contacto telefónico regular, visam manter a proximidade da CML aos beneficiários
deste serviço bem como combater o isolamento dos mesmos. O pedido para aderir a
este serviço pode ser realizado pela própria pessoa que pretende usufruir deste tipo
de apoio através do preenchimento do formulário disponível no site da CML e que,
posteriormente, deve ser enviado para o Departamento para os Direitos Sociais da CML,
ou pode ser efetuado por familiares através das Juntas de Freguesia ou da Rede Social.

Saúde Porta a Porta (CML,
2017)

Este projeto teve início em 2014 com uma parceria entre a CML e a Associação de
Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, assentando num trabalho de
voluntariado direcionado para a população idosa e carenciada. O objetivo deste projeto
é colmatar as falhas que existem no acesso aos cuidados de saúde e bem-estar, tendo
o apoio técnico-científico do Hospital CUF Infante Santo. Os estudantes fazem visitas
regulares a pessoas em situações de isolamento o que permite o seu acompanhamento
e aconselhamento, ajudando a minorar os efeitos da solidão. Este projeto tem envolvido
as juntas de freguesia para auxiliarem a referenciar pessoas que precisem de cuidados.
O protocolo foi assinado inicialmente com as juntas de freguesia de Campo de Ourique,
da Estrela e da Misericórdia.

Casa Aberta (CML, 2017)

Este é um projeto-piloto que irá arrancar em quatro freguesias de forma a testar
o modelo que pretende melhorar as condições de acessibilidade e segurança nas
habitações das pessoas idosas e/ou com deficiência. Este projeto visa permitir pequenas
reparações nas habitações que possam facilitar a vida aos seus moradores, estando
também previstas intervenções no espaço público (se tal se mostrar necessário para
melhorar o acesso ao edifício). O objetivo é abranger a população de toda a cidade,
especificamente as pessoas com idade superior a 65 anos ou pessoas com deficiência
superior a 60%. As quatro freguesias em que o projeto-piloto entrará em vigor são
Olivais, Alcântara, Arroios e Misericórdia.

Balcão Sénior Lx. 65+
(CML, 2017)

Este projeto pretende juntar respostas de forma a conseguir dar informação de maneira
centralizada e acessível a idosos ou a alguém que precise de lhes dar apoio.

Maria Baptista Mendes

54

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

Balcão para a Parceria
Social, Núcleo dos Idosos
(CML, 2017)

Promove o atendimento especializado dirigido a indivíduos com carências sociais ou em
situação de exclusão social, disponibilizando serviços de apoio e atendimento integrado
em diversas áreas, sendo uma delas o Núcleo dos Idosos que disponibiliza informações
acerca de serviços de apoio a idosos em situações de vulnerabilidade social, faz a
divulgação de programas nas áreas do lazer/cultura dirigidos à Terceira Idade e recebe
os pedidos de Teleassistência.

Será ainda de destacar neste contexto de análise das políticas, programas e medidas
sociais de apoio à população idosa, a ação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).
Integrada na Rede Social de Lisboa, esta entidade tem levado a cabo, desde 2012, “um
levantamento exaustivo e personalizado da situação dos idosos em Lisboa, têm vindo a
identificar necessidades de resposta diversificadas, mas muitas vezes bastante urgentes,
quer ao nível da habitação e da saúde, quer do quadro de vida quotidiano.” (CML, 2012: 3).
Na conceção de novas estratégias, programas ou projetos por forma a dar continuidade
à inclusão dos idosos na cidade de Lisboa, convém ter como quadro de fundo estes
instrumentos promotores de inclusividade.
Para o Banco Mundial as cidades inclusivas são as que garantem oportunidades e
melhores condições de vida para todos, o que envolve uma rede complexa de múltiplos
fatores espaciais, sociais e económicos. Tal pressupõe:
• a inclusão espacial – a inclusão urbana requer o fornecimento de bens e serviços
essenciais e acessíveis, como habitação, água e saneamento;
• a inclusão social – garante a igualdade de oportunidades, direitos e a participação de
todos;
• a inclusão económica – a criação de empregos e distribuição de benefícios associados ao
crescimento económico (The World Bank, 2017).
3. POLÍTICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO DE IMIGRANTES
À semelhança do que efetuámos no subcapítulo anterior, iniciaremos este ponto
contextualizando a temática da imigração no nosso país e, em particular, na cidade de
Lisboa, apresentando alguns dados estatísticos relacionados com os imigrantes e
posteriormente fazendo o enquadramento daquelas que têm sido as políticas, medidas e
programas levados a efeito para efetivar a sua inclusão em Portugal e na cidade de Lisboa.
A presença dos imigrantes em Portugal representa um forte contributo para a demografia
do país, levando a “concluir que sem imigração não é possível enfrentar a crise
demográfica” (Oliveira e Gomes, 2015: 5). Na última década, a população do país cresceu
2% (206.061 indivíduos) podendo este aumento ser explicado pelo aumento em 91% do
saldo migratório (Oliveira e Gomes, 2015) e, ao contrário do que se tem vindo a verificar no
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resto do país nos últimos anos, a população estrangeira residente em Lisboa não regista
diminuição, apresentando uma proporção superior à do país e fazendo com que Lisboa
seja o 2º concelho com maior número de estrangeiros residentes no país (CML, 2015a).
Também o número de nascimentos em Portugal sofreu um incremento e para tal
muito têm contribuído os imigrantes. Entre 2006 e 2013 as mulheres de nacionalidade
estrangeira “representaram uma média anual de cerca de 10% do total dos nados-vivos
de mães residentes em Portugal” (Oliveira e Gomes, 2015: 21), sendo que, no município de
Lisboa esse crescimento se evidencia de forma acentuada. Em 2010, os nados vivos de
mãe estrangeira atingiram cerca de 18%, ou seja, três vezes mais do que o seu peso no
total de residentes (CML, 2015a).
É graças à entrada dos imigrantes no país que tem havido também um reforço dos grupos
etários mais jovens e em idade ativa, o que consequentemente acaba por ter um efeito muito
positivo em relação ao processo de envelhecimento da população. Com base nos dados
dos Censos de 2011, é possível verificar que a maioria da população imigrante (cerca de
63%) tem idades entre os 20 e os 49 anos de idade, enquanto os portugueses representam
apenas 41% nesses mesmos grupos etários (Oliveira e Gomes, 2015). As nacionalidades
que maior proporção de jovens em idade ativa apresentam são os Romenos e os grupos
de imigrantes de países não comunitários como os Brasileiros, Indianos, Bengaleses e
Nepaleses. São os cabo-verdianos o grupo de imigrantes que maior percentagem de
idosos apresenta (CML, 2015a).
São fatores como o enunciado anteriormente que permitem contrabalançar os efeitos
do envelhecimento demográfico no sistema de segurança social, contribuindo para um
alívio do sistema e para a sua sustentabilidade. Atualmente o sistema de segurança social
português enfrenta uma grande pressão, isto porque apresenta um saldo financeiro com
valores negativos para o total da população, sendo que os valores positivos dos saldos
de imigração se revelam um contributo particularmente importante para as contas da
segurança social (Oliveira e Gomes, 2015).
Antes de passarmos à análise das políticas, medidas e programas, convém ainda fazer a
distinção entre dois conceitos: o de imigrante e o de estrangeiro. Ao primeiro está associado
“um movimento de fronteira e/ou de entrada e fixação de um cidadão por um período
superior a um ano em território português.” (Oliveira e Gomes, 2015: 7). Já o estrangeiro é
o indivíduo que não é nacional em Portugal, estando sempre inerente a nacionalidade do
mesmo (Oliveira e Gomes, 2015).
Como já analisado no ponto 1.5 deste estudo, podem ser identificados dois grandes
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períodos de fluxos emigratórios no nosso país durante o século XIX e o século XX. O
primeiro “num movimento transatlântico, sobretudo para o Brasil e o segundo num
movimento intraeuropeu, sobretudo para França.” (CML, 2015a: 12). No entanto, o apogeu
da emigração em Portugal só se faz sentir entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70,
sendo que, no decorrer das décadas seguintes esta tendência se inverte, sendo o número
de entradas no país superior ao das saídas (CML, 2015a).
Com a entrada de Portugal para a CEE, em 1986, a legislação nacional, relativa a assuntos
de imigração, acaba por receber fortes influências daqueles que haviam sido já os
desenvolvimentos comunitários sobre as questões da imigração e de asilo levados a cabo
pelos restantes Estados-Membros (Idem).
Relativamente à legislação nacional, gostaríamos de referir três documentos legislativos
que trouxeram impactos positivos para a integração dos imigrantes no país. O primeiro
refere-se à lei da nacionalidade (Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro) que
veio reforçar o princípio do direito de território em relação ao direito de sangue (por
ascendência). O segundo à Lei nº 50/96, de 4 de setembro, que veio conferir aos imigrantes
direito à participação política em Portugal a nível local, tendo os estrangeiros residentes no
país o direito de votar e ser eleito para os órgãos das Juntas de Freguesia e das Câmaras
Municipais. Por fim gostaríamos de destacar a Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, que veio
trazer alterações na lei para a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros
de Portugal de forma significativa, nomeadamente através da criação do “Cartão Azul da
UE”. De acordo com o descrito na alínea e) do artigo 3º desta lei, este cartão é “o título de
residência que habilita um nacional de um país terceiro a residir e a exercer, em território
nacional, uma atividade profissional subordinada altamente qualificada;” (artigo 3.º da Lei
n.º 23/2007, de 4 de julho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 29/2012,
de 9 de agosto). Este cartão tem a validade de um ano e dá aos seus titulares o direito de
tratamento igual ao dos nacionais.
Recentemente1 houve uma alteração à lei de estrangeiros publicada em Diário da
República que veio permitir que um estrangeiro obtenha a autorização de residência no
país apresentando apenas como requisito uma “promessa de um contrato de trabalho”.
Esta alteração veio simplificar o processo de legalização dos imigrantes em Portugal,
contrariamente ao que está a ser feito no resto da Europa. Esta mudança vem impedir
também que os imigrantes que tenham cometido crimes como roubos violentos, tráfico de
droga ou homicídios sejam expulsos do país (Diário de Notícias, 2017).

1 Em agosto do presente ano.
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Em 2006, o Índice de Avaliação de Políticas de Integração de Imigrantes (MIPEX) reconheceu
a legislação portuguesa que regula o acesso à nacionalidade portuguesa como sendo a
melhor política de integração de imigrantes no panorama internacional (Oliveira e Gomes,
2015).
Portugal é dos poucos países da UE que tem continuado a investir nas políticas de
integração de imigrantes, continuando a valorizar o contributo positivo dos imigrantes
para a sociedade portuguesa (CML, 2015a e Oliveira e Gomes, 2015). Também a cidade de
Lisboa, através das suas políticas sociais de inclusão, revela-se uma cidade de acolhimento
da diversidade e de reconhecimento da diferença (CML,2017d). Poderá ser este tipo de
práticas, combinado com as alterações que a legislação nacional tem vindo a sofrer que
fez com que Portugal, em 2015, fosse considerado o segundo melhor país do mundo a
receber e integrar imigrantes, segundo o estudo internacional feito pelo MIPEX, na quarta
edição do Índex de Políticas de Integração de Migrantes (Oliveira e Gomes, 2015). “O acesso
à saúde, educação e habitação permanente ressaltam no estudo como os menos positivos,
enquanto emprego, luta contra a discriminação, acesso à nacionalidade e reunião de
famílias conseguem as pontuações mais altas.” (Marques, 2015). A Euronews escreve
que em “2013, mais de 7.800 novos imigrantes chegaram a Portugal para se juntarem a
familiares que já estavam no país” (Marques, 2015).
“Lisboa, é hoje, como sempre foi, uma cidade intercultural.” (CML, 2017d: 1), sendo dessa
forma um espaço de tolerância e diversidade, onde as práticas, linguagens e conteúdos
artísticos e culturais de cada cultura são um bem essencial que deve ser preservado e
promovido nas diversas dimensões políticas da cidade. (CML, 2017d).
A CML e outros organismos como o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) dispõem
de alguns programas direcionados para a prestação de apoio a imigrantes.
O ACM através do seu Plano Estratégico para as Migrações (PEM), define uma estratégia
de ação assente na transversalidade cobrindo exigências a nível demográfico, económico
e social. No PEM foram definidos cinco eixos de ação prioritários: o eixo I visa promover
políticas de integração dos imigrantes; o eixo II tem como objetivo o aumento das medidas
de integração e inclusão dos novos nacionais; o eixo III diz respeito à promoção de Portugal
enquanto destino de migração a nível internacional; o eixo IV pretende o melhoramento
da qualidade dos serviços migratórios através da criação de uma rede de parcerias com
entidades públicas e privadas; e por fim o eixo V tem como objetivo reverter a tendência
do movimento emigratório que se verifica em Portugal, prevendo para isso a criação e o
reforço de programas que sustentem e apoiem o regresso dos emigrantes nacionais ao
país (ACM, 2015).
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Em particular, o município de Lisboa tem tido uma constante preocupação na promoção
da interculturalidade e da integração de imigrantes, reconhecendo o potencial que a
diversidade cultural concede à cidade, pugnando pela promoção do diálogo intercultural
de forma a tornar a Lisboa uma cidade inclusiva e geradora de oportunidades para todos
os seus cidadãos (CML, 2015a).
Em 1993, a autarquia de Lisboa foi pioneira ao criar o Conselho Municipal das Comunidades
Imigrantes e das Minorias Éticas (CMCIME), que, em 2008, passaria a chamar-se Conselho
Municipal para a Interculturalidade e Cidadania (CMIC), funcionando esta como uma estrutura
consultiva que concentra em si os interesses e as políticas do município para os imigrantes,
as comunidades ciganas e as comunidades religiosas, tentando, desta forma, efetivar um
relacionamento mais próximo com estas, promovendo o desenvolvimento de projetos e
iniciativas com base em objetivos comuns a ambas as partes. Embora funcionando apenas
como um órgão consultivo, a criação deste Conselho mostrou o reconhecimento, por parte
da CML, do direito dos imigrantes à participação nas políticas de integração (Idem).
O Município de Lisboa tem vindo a assumir o compromisso no desenvolvimento de políticas
que potenciam e promovem a integração dos imigrantes na cidade, participando com
orientações estratégicas através do seu Pelouro dos Direitos Sociais, levando à criação de
documentos estratégicos que se tornam em compromissos assumidos por partes de todas
as forças políticas do município (Idem).
A autarquia tem procurado implementar estruturas de diálogo e de interlocução, a saber:
• o Fórum Municipal da Interculturalidade (FMINT), que “constitui um espaço de debate,
reflexão e estudo, por forma a aumentar o conhecimento, a partilha e a qualificação das
práticas dos atores socais relevantes para a promoção do diálogo em torno da imigração,
diversidade e interculturalidade, garantindo a participação das diferentes comunidades
presentes no concelho de Lisboa. (CML, 2017e);
• o Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania (CMIC), que “contribui para
que Lisboa estabeleça um diálogo de proximidade, na sua dimensão social e cultural,
através de uma plataforma de cidadania e tendo em vista uma corresponsabilidade
concertada na promoção do diálogo intercultural.” (CML, 2017f: 1);
• o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), que se trata “de um espaço
de atendimento e informação descentralizada que visa proporcionar respostas locais
articuladas ao nível das necessidades de acolhimento e integração dos imigrantes”
(CML, 2017g: 1).
Estas são algumas das medidas de política social adotadas até ao momento pela CML e
nas quais esta continuará a investir, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social da
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Cidade de Lisboa (CML, s.d.) e do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes de
Lisboa 2015-2017 (CML, 2015a). Daremos agora principal destaque a este último Plano,
uma vez que é um dos documentos mais relevantes que visa a promoção da inclusão dos
imigrantes. Posteriormente, terminaremos este ponto fazendo um breve enquadramento
acerca de outros documentos que evidenciam a perspetiva de ação do Município de Lisboa
para a inclusão dos imigrantes.
O Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes de Lisboa 2015-2017 (PMIIL) é
um documento que aposta numa estratégia metodológica diversificada e participada,
visando contribuir para uma identificação profunda e fundamentada daquelas que são as
problemáticas e as potencialidades associadas aos imigrantes da cidade de Lisboa (CML,
2015a).2 É um instrumento local destinado à integração de imigrantes que traçou como
principais objetivos: identificar as necessidades dos imigrantes a nível local; encontrar
respostas integradas em matéria de apoio, acolhimento e integração local de imigrantes e
identificar e potenciar os contributos dos imigrantes para a cidade de Lisboa, tendo o CMIC
como plataforma colaborativa de conceção e monitorização (CML, 2015a).
Este Plano consiste numa fase de conceção, que ficou finalizada em meados de 2015,
e uma fase de implementação, a decorrer durante dois anos, entre 2015 e 2017. O
PMIIL está assente em três eixos de intervenção prioritários: Cidadania e Participação;
Emprego, Empreendedorismo, Valorização e Capacitação; e Diversidade, eixos esses que
se subdividem em catorze áreas de intervenção. Dessas, destacaremos apenas seis que
consideramos serem as áreas de intervenção que mais relevância e maior contributo
podem dar para o entendimento daquela que deve ser a nossa abordagem aquando da
realização da nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Assim, as áreas de intervenção que identificámos como relevantes foram: Acolhimento;
Habitação; Diálogo inter-religioso e intercultural; Dinâmicas culturais urbanas; Racismo e
discriminação; e Exclusão social.
Durante a fase de conceção, a equipa do PMIIL recolheu alguma informação geral no âmbito
de análises realizadas para cada uma das áreas de intervenção. Destacamos agora parte
dessa informação para depois dar a conhecer aquelas que foram consideradas as medidas
a implementar em cada uma dessas áreas por forma a permitir a implementação do PMIIL.
2 Este Plano está dividido em dois volumes sendo o Volume 1 dedicado ao Enquadramento, Síntese do
Diagnóstico e Estratégia de Intervenção; e o Volume 2, apresentando a versão completa do Diagnóstico
da População Imigrante residente em Lisboa. Tendo em conta o objetivo da nossa dissertação, e por
forma a não tornar esta parte da nossa dissertação excessivamente longa e pormenorizada em comparação com as restantes, consideramos suficiente focalizar a análise apenas no Volume 1.
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i) Dentro da área de intervenção do Acolhimento, da primeira análise feita o PMIIL destaca
o facto de Portugal ser reconhecido como um país onde são aplicadas boas práticas
na integração de imigrantes, apontando a legislação portuguesa como assumidamente
positiva na equiparação dos direitos entre os portugueses e os imigrantes. Para além
disso, realça também o facto de as manifestações racistas e xenófobas que ocorrem no
país serem em expressão inferior ao observado noutros países da Europa (CML, 2015a).
ii) Na área de intervenção da Habitação, o PMIIL destaca que o acesso à habitação por
parte dos imigrantes é um processo difícil e que existem evidências de discriminação no
acesso ao arrendamento de habitação. Embora os imigrantes tenham direito ao acesso à
habitação pública para arrendamento, o número de fogos vagos é muito limitado (Idem).
iii) Na área do Diálogo inter-religioso e intercultural, o PMIIL informa que a maior diversidade
religiosa se encontra na cidade de Lisboa e que, mais do que espaços estritamente
religiosos, os espaços de culto locais ultrapassam essa função e funcionam também
como espaços de profusão cultural e de apoio social e comunitário (Idem).
iv) Relativamente ao ponto das Dinâmicas culturais urbanas, o PMIIL volta a destacar os
contributos que os imigrantes trazem para a dinâmica demográfica do país através do
aumento das taxas de natalidade, da atenuação do processo de envelhecimento e do
crescimento da população jovem (Idem).
v) No ponto do Racismo e discriminação é reconhecido que estas questões são mais
visíveis num conceito geral e menos direcionadas para situações pessoais. Face aos
imigrantes, o PMIIL destaca que os portugueses reconhecem o seu contributo mas,
simultaneamente, tratam-nos de forma discriminatória (Idem).
vi) Por fim, na área de intervenção da Exclusão social são destacadas as características
dos imigrantes que poderão vir a intensificar a sua exclusão e dificultar a sua integração
como o nível de conhecimento da língua portuguesa, a situação económica e cultural ou
os traços fisionómicos étnicos. São também identificadas como principais dificuldades
dos imigrantes oriundos de países extracomunitários o acesso ao emprego, a segregação
espacial, o acesso à habitação ou as dificuldades de regularização (Idem).
Quanto às medidas a implementar para garantir a execução do PMIIL na cidade de Lisboa,
destacamos, na área do Acolhimento, prevê-se melhorar o funcionamento de serviços de
acolhimento e informação, promovendo a implementação de CLAII’s itinerantes, e facilitar
a aproximação dos imigrantes aos diversos serviços disponíveis através, por exemplo, da
distribuição do guia “Roteiro Lisboa Imigrante” e da divulgação, em locais estratégicos, dos
serviços de apoio a imigrantes. Na área da Habitação, promover a divulgação dos apoios
existentes realizando ações de capacitação para a elaboração de candidaturas à habitação
municipal; facilitar o acesso à habitação sensibilizando os proprietários e as associações
de inquilinos para a discriminação no arrendamento a imigrantes; e criar residências
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temporárias de acolhimento e integração de população migrante. Para a área do Diálogo
inter-religioso e intercultural, apoiar dinâmicas culturais urbanas promovidas pelas
associações de apoio aos imigrantes; dar a conhecer espaços de culto da comunidade
imigrante através de visitas guiadas a esses locais; fomentar a importância do diálogo
inter-religioso e cultural utilizando, por exemplo, a rede de bibliotecas municipais ou
centros cívicos para a promoção da interculturalidade. Para a área das Dinâmicas culturais
urbanas, o PMIIL prevê dar visibilidade às produções culturais dos imigrantes incluindo-as
no leque de ofertas culturais da cidade, sendo uma das medidas a implementar a criação
de um centro de interculturalidade. Quanto à área do Racismo e discriminação, prevê-se
combater as situações de discriminação, promovendo ações de sensibilização. Por fim, no
domínio da Exclusão social, pretende-se reduzir as situações de exclusão social apoiando
os grupos de imigrantes que se encontram em situações mais vulneráveis (Idem).
A temática da diversidade cultural e dos imigrantes tem sido abordada pela CML em
diversos documentos mostrando bem a preocupação do Município em compreender e dar
enfoque a estes temas.
Para terminar este subcapítulo, daremos agora a conhecer os documentos que mais
impacto têm tido na atuação direta do Município de Lisboa e das suas instituições locais no
domínio da inclusão dos imigrantes, a saber:
Quadro 5. Principais programas e medidas de inclusão de imigrantes aplicados
no contexto da cidade de Lisboa
Plano Estratégico de
Lisboa (CML,1992)

Este Plano foi um importante instrumento criado com o intuito de estabelecer linhas
orientadoras de atuação para o ordenamento e desenvolvimento da cidade de Lisboa
a longo prazo - 10 anos (CML, 2017h). Embora as questões da imigração não sejam
referidas, a verdade é que este documento apresenta Lisboa como “uma cidade de
cultura e de espaço de diálogo universal, assumindo uma perspetiva de integração
das diferentes culturas” (CML, 2015a:15), sendo uma das preocupações da autarquia a
inclusão dos imigrantes e das minorias étnicas.

Visão Estratégica Lisboa 2012 (CML,
2002)

Este documento surgiu na sequência do Plano Estratégico de Lisboa (1992) e definiu
objetivamente um conjunto reduzido de ideias-chave e eixos estruturantes, considerados
como fundamentais para o desenvolvimento urbano da cidade e do ordenamento do seu
território. Com este Plano procurou-se modernizar, qualificar e projetar uma cidade que
conseguisse competir no ranking das melhores cidades para viver, trabalhar e investir
através de quatro eixos fundamentais (CML,2017i). Um desses quatro eixos intitulava-se
“Cidade de Culturas” e visava a promoção da cidade como uma metrópole multicultural
através de ações que promoviam a interculturalidade e o apoio a comunidades imigrantes,
bem como a integração social e económica das minorias étnicas (CML,2015).

Carta Estratégica de
Lisboa 2010-2024 –
um compromisso para
o futuro da cidade
(CML, 2009)

Nesta Carta, Lisboa é apresentada como uma cidade com uma vida cultural e
cosmopolita muito intensa, onde o fenómeno migratório é tido como uma oportunidade
para a construção da cidade multicultural. Nesse sentido, este documento propõe
o desenvolvimento de estratégias de apoio a iniciativas artísticas, atitudes
empreendedoras e alternativas de jovens que, na altura, começavam a emergir na
cidade com o intuito de as estimular e apoiar de forma integrada (CML, 2015a).
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Lx-Europa 2020:
Lisboa no quadro
do próximo período
de programação
comunitário (Equipa
de Missão Lisboa,
2012)

Este documento atribui um papel decisivo à interculturalidade para o desenvolvimento
futuro da cidade. Esta temática é desenvolvida de forma concreta num dos pontos do
documento intitulado “Valorizar a interculturalidade e promover a cidadania” onde
são propostas ações concretas com vista a tornar Lisboa uma cidade de acolhimento
e de inclusão social, na medida em que “As cidades são locais de encontro e de
desencontro, de partidas e de chegadas mas, também, concentrações de excelência e de
florescimento cultural, onde se afirma a cidadania” (CML, 2009b: 1).

Plano de Ação do
Pelouro dos Direitos
Sociais para 20142017 (CML, 2014)

É uma estratégia política estruturada em objetivos, missões e ações assentes numa
estrutura que visa dar respostas sociais urgentes, estabelecendo estratégias de
intervenção que promovem e protegem os direitos dos cidadãos que se encontram em
situações de desigualdade social ou de exclusão (CML, 2014).

Por fim, gostaríamos de destacar dentro do contexto das políticas sociais para a
integração de imigrantes, três iniciativas levadas a cabo pela CML em colaboração com
a SCML e o ACM. Em 2008, a CML associou-se à SCML e desenvolveu uma iniciativa
no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença chamada Roteiro da Saúde
para Imigrantes. Este roteiro teve como objetivo a divulgação dos equipamentos de
saúde disponíveis quer a nível da SCML como a nível local por forma a facilitar o acesso
dos imigrantes aos cuidados de saúde. Em 2014, surge o Programa Mentores para
Imigrantes desenvolvido em protocolo com o ACM. Este Programa visava proporcionar
apoio, acompanhamento e orientação para a resolução de dificuldades que os imigrantes
enfrentassem e promovia o voluntariado e a troca a troca de experiências positivas por
forma a difundir a igualdade de oportunidades, a diversidade e a inserção dos imigrantes
na sociedade portuguesa. Por fim destacamos o Roteiro Lisboa Imigrante, lançado em
2015 pela CML, que apresenta e sintetiza informações úteis sobre entidades e serviços
- como juntas de freguesia, hospitais públicos e centros de saúde, lojas de cidadão ou
esquadras da PSP - que podem vir a responder a questões fundamentais para a sua
integração na cidade (CML, 2015b).
4. SÍNTESE CONCLUSIVA
Concluído este capítulo, consideramos estar aptos a afirmar que a inclusão dos idosos e
dos imigrantes na cidade de Lisboa tem sido um tema largamente debatido e para o qual
muitas têm sido as políticas e os programas de apoio que têm sido levados a efeito.
Abrindo cada um dos pontos deste capítulo com a apresentação de alguns dados
demográficos sobre estes dois grupos da população, consideramos ter deixado claro como
os idosos e os imigrantes têm uma representação muito forte na nossa sociedade, muitas
vezes colocados à margem, e por isso são desde há tanto tempo considerados gruposalvo por parte de medidas e políticas sociais por forma a garantir a sua integração e a sua
qualidade de vida.
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O envelhecimento da população é um processo incontornável que, de forma bem clara,
começa a definir a população do nosso país a partir da década de 60 e que tem aumentado
até aos dias de hoje.
Foi, sobretudo, a partir da década de setenta que o Estado começou a ter um papel mais
ativo na promoção dos direitos da população idosa e, com o passar dos anos, diversas
têm sido as medidas e as estratégias criadas para que o processo de envelhecimento seja
encarado e experienciado da forma mais digna e apoiada possível.
Relativamente aos movimentos migratórios observados no nosso país, alguns autores
apontam que, sem este fenómeno, não conseguiríamos fazer frente à crise demográfica
que se verifica, nem garantir a sustentabilidade da Segurança Social. Para além do número
de nascimentos ter aumentado, a entrada de imigrantes no país tem levado ao reforço e
consequente aumento dos grupos etários mais jovens e em idade ativa o que, naturalmente,
tem vindo a atenuar o processo de envelhecimento da população.
Torna-se cada vez mais importante para nós verificar como, de uma forma curiosa,
estes dois grupos sociais tão distintos se relacionam de uma forma tão evidente. Com
a informação recolhida até ao momento podemos constatar que, sem os imigrantes, o
peso da população idosa em Portugal seria muito maior e mais complicado de gerir. É,
em parte, graças aos imigrantes que se poderão verificar mudanças consideráveis na
estrutura das pirâmides etárias do país, com o aumento do número de nascimentos e da
população jovem e ativa; por outro lado, a sua presença pode aumentar as contribuições
para a segurança social.
Ao darmos a conhecer aqueles que são os principais documentos estratégicos existentes em
torno dos processos do envelhecimento da população e da imigração, cremos ter tomado
conhecimento daquelas que têm sido as problemáticas, os desafios e as soluções encontradas
pelos principais agentes e organizações de apoio a idosos e a imigrantes. Ficámos, sem
dúvida, mais esclarecidos e encontrámos diversos pontos de contacto em relação à natureza
e conteúdo da estratégia de intervenção a esboçar para o complexo edificado da Rua Angelina
Vidal, conseguindo, simultaneamente, fundamentar de forma consistente a pertinência de
algumas opções para o Programa da nossa estratégia de intervenção.
No próximo capítulo iremos apresentar os resultados e as principais conclusões extraídas
das entrevistas e inquéritos por nós realizados.
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CAPÍTULO III – A GRAÇA: OPINIÕES E PERCEÇÕES DAS PESSOAS IDOSAS,
DOS IMIGRANTES E INTERVENTORES QUE AÍ RESIDEM E/OU TRABALHAM
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Desde o início da nossa investigação que considerámos como pertinente e fundamental
conhecermos de perto e de forma direta as opiniões e perceções das pessoas idosas e
imigrantes que residem e que quotidianamente vivenciam a zona de intervenção.
De forma complementar, pareceu-nos também adequado e revestido de interesse
entrevistar os atores institucionais que direta ou indiretamente intervêm e prestam
serviços de proximidade a estes dois grupos sociais.
Estes processos de recolha de informação implicaram quer a realização de inquéritos
por questionário, quer de entrevistas semi-estruturadas. Em síntese, realizaram-se 31
inquéritos a título exploratório, aos idosos e imigrantes residentes e/ou trabalhadores na
área de estudo, a freguesia de São Vicente. Este processo de inquirição durou cerca de um
mês e meio. As entrevistas foram realizadas a 7 representantes de instituições e serviços:
dois pertencentes a duas Organizações Não Governamentais (ONG’s), quatro a Serviços
Públicos de Autarquias e uma entrevista a um Atelier de Arquitetura.
Nos subcapítulos seguintes, apresentamos os resultados derivados da análise dos
inquéritos e das entrevistas e que servirão de guia orientador para a elaboração da
estratégia de intervenção urbana e arquitetónica para a área de intervenção. A seleção dos
inquiridos seguiu uma amostragem intencional e por objetivo, pois, surgiram resistências
por parte dos imigrantes, principalmente em virtude do não domínio da língua portuguesa
e/ou inglesa e das pessoas idosas em aderir aos processos de inquirição. No que toca
às entrevistas, selecionamos os informantes chave que têm uma presença mais visível e
efetiva em termos de intervenção sócio-urbana no território em análise.
2. NOTA METODOLÓGICA
Na aplicação dos inquéritos por questionário procurámos obter os depoimentos de pessoas
com uma forte ligação e conhecimento da freguesia de São Vicente, mais concretamente,
da nossa zona de intervenção, a antiga freguesia da Graça, e sobretudo da Rua Angelina
Vidal, assim sendo, considerámos como características fundamentais, os inquiridos serem
residentes, trabalhadores ou residentes/trabalhadores na zona da Graça ou na freguesia
de São Vicente e, naturalmente, teriam de ter mais de 65 anos ou serem imigrantes.
Embora a área de estudo seja a freguesia de São Vicente, os inquéritos circunscreveramse apenas à zona da antiga freguesia da Graça, mais propriamente entre o Largo da Graça
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e o miradouro de Sophia de Mello Breyner e entre o Largo da Graça e a Rua Angelina Vidal
e área circundante.
Todos os inquéritos realizados aos idosos (num total de 19) foram aplicados no espaço
público, enquanto estes se encontravam sentados nos bancos públicos dispersos pelo
Largo da Graça e pelo miradouro, excetuando 4 inquéritos que foram realizados no Centro
de Convívio de uma das ONG’s localizada na zona da Graça.
Todos os imigrantes a quem aplicámos os inquéritos (num total de 12 inquéritos), foram
inquiridos no seu local de trabalho, concretamente, lojas de conveniência, restaurantes,
mercearias e lojas de produtos eletrónicos.
Trata-se de uma pequena amostra não probabilística, não estatisticamente representativa,
mas ilustrativa em termos qualitativos das opiniões e perceções dos inquiridos residentes
e/ou trabalhadores na freguesia de São Vicente.
De referir que os inquéritos decorreram como se de uma entrevista se tratasse para haver
mais facilidade na adesão aos mesmos por parte dos idosos e dos imigrantes.
Optámos por aplicar dois questionários diferenciados, ainda que compostos por algumas
perguntas similares, os mesmos são constituídos por blocos de questões distintos.
Os inquéritos por questionário são compostos por três blocos temáticos, a saber:
1. Questões que procuram conhecer a relação que, quer os residentes com mais de 65
anos de idade, quer os imigrantes que habitam/trabalham, têm com o local (neste
caso concreto a zona da Graça e a freguesia de São Vicente), estabelecendo a sua
relação com o espaço público, serviços locais, políticas de apoio social e a população
autóctone;
2. Questões cujo enfoque centrou-se no tipo e grau de relação que os residentes com mais de
65 anos tinham com a população imigrante, bem como, o nível de conhecimento que têm
a seu respeito e no que se refere às políticas de inclusão destas comunidades na cidade.
Já no caso dos inquéritos direcionados para os imigrantes, tentou-se averiguar qual a
perceção que as comunidades imigrantes tinham da presença de outras comunidades
na cidade, bem como, a sua posição face a situações e contextos de discriminação na
cidade de Lisboa. Desejou-se igualmente entender de que forma a cidade responde, em
termos de acolhimento, a essas comunidades imigrantes e qual o nível de conhecimento
que estas têm relativamente às políticas de inclusão e de apoio social proporcionadas na
cidade e na freguesia;
3. Neste bloco de questões, procurou-se aferir se os residentes com mais de 65 anos e os
imigrantes consideram útil e pertinente a potencial reabilitação do complexo edificado
Maria Baptista Mendes

66

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

da Rua Angelina Vidal, com o objetivo de aí serem desenvolvidas diversas atividades
promotoras do diálogo e do interconhecimento entre a população autóctone e as
comunidades imigrantes.
Iremos de seguida expor e interpretar os principais resultados obtidos com a aplicação dos
inquéritos por questionário, começando primeiramente por uma breve caracterização dos
inquiridos, seguindo-se a apresentação dos resultados de acordo com os blocos temáticos
que acabámos de mencionar.
3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS
Do total dos idosos inquiridos (n=19), doze tinham entre 76 e 85 anos de idade, cinco entre
os 66 e os 75 anos e apenas dois se encontravam entre os 86 e os 95 anos. No caso dos
imigrantes (n=12), cinco tinham entre os 36 e os 45 anos, quatro entre os 26 e os 35 e três
entre os 15 e os 25 anos de idade.
Relativamente ao género, numa perspetiva geral, dezassete são do sexo masculino e
catorze do feminino. No caso dos idosos predominam as respondentes (onze mulheres
e oito homens) e no caso dos imigrantes é maioritária a presença dos indivíduos do sexo
masculino (três mulheres e nove homens).
Dos idosos inquiridos, doze residem na freguesia de São Vicente e apenas sete residem
na zona da Graça. Dos sete residentes na zona da Graça, apenas três aí nasceram, seis
são naturais de outras zonas de Lisboa, como Alfama ou Mouraria, e os restantes são
provenientes de outras cidades e regiões do país. No que se refere ao tempo de residência
na freguesia de São Vicente, os inquiridos apresentam uma forte inserção temporal: nove
são residentes há 50 anos ou mais, três há sessenta ou mais anos, dois há quarenta ou
mais e um há setenta anos ou mais anos. Apenas quatro inquiridos residem na freguesia
desde que nasceram.
Quanto aos doze imigrantes inquiridos, sete são residentes na zona da Graça e cinco na
freguesia de São Vicente. As nacionalidades dos inquiridos dividem-se entre a Bengalesa,
com quatro inquiridos, a Nepalesa e a Paquistanesa, cada uma com três inquiridos,
respetivamente, e a Indiana, com dois. Todos os imigrantes trabalham na zona da Graça
(de referir que, embora dois dos imigrantes inquiridos sejam ainda estudantes, depois do
período escolar costumam ajudar os pais no exercício das atividades comerciais em lojas,
mercearias ou restaurantes). No que concerne ao tempo de residência, a maioria, ou seja,
sete imigrantes residem/trabalham na freguesia de São Vivente entre 1 e 5 anos, quatro
residem aqui entre 6 e 10 anos e um há apenas 8 meses.
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Em relação ao nível de escolaridade, podemos verificar que os imigrantes ou possuem um
curso de Ensino Superior (7), ou o Secundário (5). Já no caso dos idosos, o nível máximo de
escolaridade observada é o do 2º ciclo do Ensino Básico (6º ano) com cinco casos, seguindose o 1º ciclo do Ensino Básico (4ª classe) onde se concentra a maioria dos inquiridos, ou
seja, doze indivíduos. Dois inquiridos possuem a 3ª Classe e nenhum nível de escolaridade,
respetivamente.
Em termos de atividade económica, todas as pessoas idosas estão reformadas. Entre os
imigrantes dominam os que exercem atividade laboral, pois, dez são ativos com profissão,
enquanto, dois, são ainda estudantes.
Para concluir, o agregado familiar dos inquiridos é composto, maioritariamente, por 2 a 3
indivíduos (sem contar com o próprio) inserindo-se nesta situação dezanove inquiridos;
quatro possuem um agregado familiar composto apenas por 1 indivíduo, e um inquirido
indica que o seu agregado tem mais de 4 pessoas. De referir que sete respondentes vivem
sozinhos: dois imigrantes, os restantes cinco são todos idosos viúvos.
Relativamente ao facto de terem ou não filhos, nove não tem filhos e vinte e dois têm,
destes apenas cinco têm filhos que vivem com eles.
Quanto a terem ou não netos, quinze inquiridos afirmam que possuem netos.
3.1. Perceções e sentimentos face à zona da Graça e à freguesia de São Vicente
De modo a aferir a relação que os idosos e os imigrantes inquiridos detêm com a zona da
Graça e com a freguesia de São Vicente, começámos por averiguar quais as razões que
motivaram a sua fixação nesta área da cidade. Dos idosos inquiridos podemos verificar
que nove se instalaram na zona por motivos profissionais, enquanto os restantes dez
inquiridos o fizeram por motivos familiares, pelo facto de esta zona ser bem servida ou
porque sempre aí viveram. No caso dos imigrantes, quatro fixaram-se nesta área da cidade
por motivos profissionais e outros tantos para encontrar melhores condições de vida.
As outras motivações prendem-se com motivos familiares, a simpatia das pessoas e as
condições climatéricas (ver Quadro 6).
Posteriormente, perguntámos aos inquiridos se gostavam ou não de viver nesta área da
cidade e todos os inquiridos responderam de forma positiva a esta questão. As razões
pelas quais tal acontece variam consideravelmente consoante o grupo de inquiridos.
Entre os idosos, as razões mais aventadas foram: i) porque nesta área da cidade “existe
tudo aquilo de que necessitam” (13 respostas); ii) “porque conhecem toda a gente” (8);
iii) porque “é o local onde sempre viveram” (6); e iv) as “características únicas da Graça”
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(como a vista sobre Lisboa, a proximidade com o rio, o movimento...) (5 respostas). No caso
dos imigrantes, as razões indicadas foram de outra ordem: i) a “simpatia e facilidade de
comunicação com a população portuguesa” (7 respostas); ii) a “segurança e ausência de
problemas sociais”; iii) o “clima” (6 respostas, respetivamente) e iv) a “facilidade em abrir
um negócio/encontrar emprego (5). O que podemos constatar é que, ao contrário do que
naturalmente acontece com os idosos, os imigrantes mostram tendência para não separar
a zona da Graça e a freguesia de São Vicente do resto da cidade, ou seja, as razões que
apontaram como determinantes para a escolha da Graça e da freguesia enquanto zona de
fixação, não se dissociam da sua opinião face a Lisboa.
Quadro 6. Razões pelas quais idosos e imigrantes se instalaram na freguesia
Razões pelas quais se instalaram
na freguesia

Idosos

Imigrantes

Familiares

3

2

5

Profissionais

9

4

13

Zona bem servida

3

-

3

Foi onde sempre viveu

4

-

4

Melhores condições de vida

-

4

4

Outras

-

2

2

19

12

31

Total

Total

Em relação ao que menos apreciam na zona da Graça, encontramos alguma consensualidade
entre as respostas de ambos os grupos. Por exemplo: os passeios estreitos e em más
condições foram mencionados por nove idosos e por quatro imigrantes; a falta de limpeza
das ruas e de recolha do lixo foram apontadas por cinco idosos e por oito imigrantes.
As pessoas idosas acrescentaram ainda outros aspetos que eram do seu desagrado: o
excesso de carros e a falta de estacionamento (referida por dez dos idosos inquiridos) ou
ainda a marcada presença de turistas ou a falta de bancos no espaço público (mencionada
por três idosos, respetivamente).
Aos imigrantes, perguntámos o que gostariam de ver melhorado na cidade e na freguesia,
tendo-se verificado que seis referiram que não melhorariam nada, os outros seis disseram
ser importante a alteração e manutenção dos passeios e destes ainda houve dois que
aludiram a necessidade de reabilitação dos edifícios. Em relação àquilo que mais apreciam
na zona da Graça, os imigrantes indicaram em 1º lugar, “as pessoas” (10 respostas), em 2º
lugar “os miradouros” (6), seguindo-se as lojas e o comércio (3) e outros motivos (4).
Quanto ao usufruto, ou não, do espaço público, vinte e oito dos trinta e um inquiridos
responderam usufruir do espaço público na freguesia de São Vicente. Os locais mais
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utilizados são: os miradouros (23), os bancos públicos (8), o Largo da Graça (7) e os parques
e jardins (4).
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8 observa-se que os respondentes se sentem “confortáveis (29 respostas) ”, sentem-se
“seguros” (27), “felizes” (26) “acolhidos” (25). Apenas quatro dos inquiridos mencionaram
sentir-se com dificuldades (3) e deslocados (1).

Gráfico 8. Proximidade relacional face à Graça
Gráfico 8. Proximidade relacional face à Graça
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Gráfico 9. Dotação da Graça em tipo de comércio e serviços

Posteriormente, questionámos os inquiridos se encontravam tudo aquilo de que necessitam
na Graça e todos os trinta e um inquiridos responderam positivamente. Adicionalmente,
indagámos se por alguma razão, tinham que se deslocar para fora da freguesia e, se
sim, por que motivos. Constatou-se que vinte e três inquiridos responderam que sentem
necessidade de se deslocar para fora de São Vicente, sobretudo “para se encontrarem com
amigos da comunidade” (8 imigrantes), “para visitar a família/amigos” (7 pessoas idosas),
“para ir ao médico” (6 idosos) e “para passear” (4 idosos).
Quando questionámos acerca daquilo que gostariam de ver alterado na freguesia de São
Vicente, a maioria apontou “os passeios” como o aspeto a melhorar (16 respostas), com
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Os imigrantes foram interrogados sobre qual a faixa etária que estes julgam ser a
maioritariamente existente na freguesia e, de acordo com essa resposta, se gostariam de
a conhecer melhor e, se sim, porque motivos. Os idosos foram apontados por sete
imigrantes como a faixa etária com maior expressão na freguesia. Todos os imigrantes
mencionaram que gostariam de conhecer melhor a população portuguesa sendo os
motivos apontados os seguintes: “para conhecer melhor a população e a cultura
portuguesas” (6), “para fazer amigos” (4) e “pela simpatia das pessoas” (2). Quatro
imigrantes disseram não ter nenhum motivo em concreto que justificasse o facto de
quererem conhecer a população portuguesa da freguesia.
Gráfico 10. Melhorias a operar na freguesia de São Vicente

Posteriormente, questionámos os inquiridos se encontravam tudo aquilo de que
Gráfico
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São Vicente
necessitam na Graça
e todos
os trinta
e umna inquiridos
positivamente.
Adicionalmente, indagámos se por alguma razão, tinham que se deslocar para fora da
freguesia e, se sim, por que motivos. Constatou-se que vinte e três inquiridos
responderam que sentem necessidade de se deslocar para fora de São Vicente, sobretudo
“para se encontrarem com amigos da comunidade” (8 imigrantes), “para visitar a
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como a faixa etária com maior expressão na freguesia. Todos os imigrantes mencionaram
que gostariam de conhecer melhor a população portuguesa sendo os motivos apontados
os seguintes: “para conhecer melhor a população e a cultura portuguesas” (6), “para fazer
amigos” (4) e “pela simpatia das pessoas” (2). Quatro imigrantes disseram não ter nenhum
motivo em concreto que justificasse o facto de quererem conhecer a população portuguesa
da freguesia.
3.2. Interações e Interconhecimento entre População Autóctone e População Imigrante
No que se refere ao conhecimento e relação entre autóctones e imigrantes, a maior parte
dos inquiridos está bem ciente da forte presença de imigrantes nesta zona da cidade. Em
relação às comunidades imigrantes que os inquiridos consideram que mais se concentram
na zona, as mais mencionadas foram os chineses (10 respostas, sobretudo entre os idosos),
seguindo-se os africanos (7), os nepaleses e os indianos (6, respetivamente). As perceções
são distintas entre idosos e imigrantes como se pode constatar. Para os imigrantes as
nacionalidades dominantes são: a nepalesa, a brasileira, a paquistanesa e a africana (ver
Quadro 7).
Como podemos constatar, são os imigrantes inquiridos os que mais comunidades
imigrantes conseguem reconhecer como presentes na freguesia, por exemplo, as
comunidades Bengalesa, Brasileira e Paquistanesa não foram mencionadas por nenhum
dos idosos inquiridos, apenas o foram pelos imigrantes. Será também curioso observar
que embora oito idosos considerem que na freguesia existe uma assinalável concentração
de chineses, apenas dois imigrantes consideram o mesmo.
Quadro 7. Nacionalidades com maior presença na freguesia
Nacionalidades com maior presença na freguesia

Idosos

Imigrantes

Total

Chinesa

8

2

10

Nepalesa

1

5

6

Indiana

3

3

6

Bengalesa

-

4

4

Brasileira

-

5

5

Paquistanesa

-

5

5

Asiática

1

4

5

Africana

2

5

7

Em relação às vantagens que os Idosos inquiridos veem na presença dos imigrantes na
cidade (Gráfico 11), onze não souberam apontar nenhuma, seis apontaram a “dinamização
da economia”, quatro a “abertura de novas lojas” e dois o “aumento e rejuvenescimento
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da população”. Quanto às desvantagens (Gráfico 12), dezasseis não conseguiram apontar
nenhuma, apenas dois aludiram o facto de os imigrantes “não pagarem impostos” e um
referiu o facto de “tirarem a habitação aos portugueses”.
De forma complementar, procurou-se ainda aferir se os idosos inquiridos consideravam
que os imigrantes são, ou não, bem acolhidos e porque motivos tal acontece. A esmagadora
maioria (17) considera que os imigrantes são bem acolhidos e dois não sabem responder.
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(8), “facilidade na abertura de lojas” (7) e outros tantos que tal acontece porque têm
“facilidade em encontrar emprego”. Apenas nove idosos conseguiram encontrar motivos
mais positivos para o facto de os imigrantes serem bem acolhidos no nosso país: “são
simpáticos” (6 respostas) e o facto de que os imigrantes “se esforçam para aprender o
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Gráficos 11 e 12. Vantagens e desvantagens associadas à presença destes imigrantes na cidade
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Para terminar, perguntámos aos idosos se costumavam conviver com algum grupo
de imigrantes e, se sim, onde; e se na freguesia frequentavam os espaços comerciais
dos imigrantes. Em relação à primeira pergunta, sete idosos responderam que não
costumam conviver com os imigrantes. Dos doze que responderam que o fazem,
apontaram fazê-lo nas lojas (10) e na rua (6). A maioria dos idosos costuma frequentar
os espaços comerciais dos imigrantes. Relativamente ao que costumam comprar,
seis mencionaram “aquilo de que precisam na altura”, quatro “frutas/legumes” e três
“mercearias”.
No referente aos imigrantes, quisemos aferir se estes costumavam, ou não conviver com
outros imigrantes e onde. Todos os inquiridos responderam que costumam conviver
com outros imigrantes, nomeadamente na cidade de Lisboa, por exemplo, no Martim
Moniz, Intendente e Baixa (7 respostas), nos miradouros (4) e fora da cidade de Lisboa,
designadamente em Cascais e Odivelas (3 respostas).
Procurámos ainda averiguar se os imigrantes conhecem, ou não, algum programa
A GRAÇAMunicipal
(DE LISBOA).
REABILITAÇÃO
DO EDIFICADO
promovido pela Câmara
deAapoio
à inclusão
dos imigrantes, por outras
COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL –
organizações daCULTURALIDADES,
cidade de LisboaUM
ouESTUDO
pela Junta
de
freguesia
de DA
SãoCIDADE
Vicente. Observámos
DE CASO NO CENTRO
que apenas um imigrante disse saber que existem programas de apoio à aprendizagem
da língua portuguesa. Todos os outros dizem não ter conhecimento de nenhuma forma de
apoio à sua inclusão no nosso país.
Gráfico 13. Razões para o bom acolhimento proporcionado aos imigrantes
Gráfico 13. Razões para o bom acolhimento proporcionado aos imigrantes
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Lisboa e na freguesia de São Vicente. Quase todos responderam ser a língua portuguesa
com outros
(Gráfico
14). imigrantes, nomeadamente na cidade de Lisboa, por exemplo, no Martim
Moniz, Intendente e Baixa (7 respostas), nos miradouros (4) e fora da cidade de Lisboa,
designadamente em Cascais e Odivelas (3 respostas).
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Começámos por perguntar aos inquiridos se gostariam que existisse um local onde
houvesse a possibilidade de se encontrarem
e conviverem
Maria Baptista
Mendes diariamente com pessoas da
71 inquiridos respondeu positivamente.
sua faixa etária. De salientar que a maioria dos
Quadro 8. Motivos para a existência, ou não, de um local de convívio na freguesia
Idoso, Imigrante / Motivos para a existência,
ou não, de um local de convívio

Idosos

Imigrantes

Total

Para ter com quem falar
Para não estar sozinho

11
5

6
-

17
5

Para passar o tempo

3

-

3

Para descontrair

-

2

2

Para estar com outros imigrantes

-

1

1

Para fazer amigos
Era indiferente se existisse
Não tem tempo / dá trabalho criar novas relações
Já existe

2
3

2
4
-

2
2
4
3

De acordo com os dados patentes no Quadro 8, os respondentes de ambos os grupos
apontam de forma consensual como motivo para a existência desse local de convívio “para
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ter com quem falar” (onze idosos e seis imigrantes). O isolamento e solidão parecem afetar
quer migrantes, quer idosos.
A esmagadora maioria (26) concordam com a necessidade de se implementar um espaço
de convívio, para partilha de experiências, com a organização de workshops.
Quanto às valências/atividades/serviços que esse local poderia ter, achámos interessante
fazer o cruzamento entre as diversas opções mencionadas pelos inquiridos com as faixas
etárias às quais estes pertencem, com o intuito de aferir se haveria alguma correlação
entre a idade e o tipo de atividades. Da análise do Quadro 9 pode-se depreender que,
independentemente da faixa etária, a valência mais mencionada é a das “atividades
desportivas”. Apenas as faixas etárias dos 26-35 e dos 36-45 não aponta esta atividade.
Quadro 9. Valências que o local de convívio poderia ter, segundo a faixa etária
15 25

26 35

36 45

46 55

56 65

66 75

76 85

86 95

Total

Atividades desportivas

2

Cozinha

-

-

-

-

-

1

3

2

8

-

3

-

-

2

-

1

6

Teatro / cinema / dança
Partilhar experiências / partilhar
culturas / falar

1

1

3

-

-

2

6

1

14

2

3

2

-

-

4

1

-

12

Aprender português / ensinar
outras línguas aos portugueses

1

1

4

-

-

-

-

-

6

Outras valências

-

2

1

-

-

3

6

1

13

Não sabe

-

-

-

-

-

-

3

-

3

Valências a proporcionar

No entanto, é de referir que não é esta a valência que mais vezes é referida pelos inquiridos.
A opção “teatro/cinema/dança” recolhe catorze respostas, sendo a faixa etária dos 7685 a que mais a refere. Logo depois temos a valência “partilhar experiências / partilhar
culturas / falar” com doze respostas, mais expressiva na faixa etária dos 66-75. A atividade
“cozinha” é mencionada por respondentes com idades diversificadas - 36-45 (3), 66-75 (2)
e 86-96 (1). A atividade “aprender português/ ensinar outras línguas aos portugueses” só
é referida por aqueles que se situam entre as faixas etárias dos 15 aos 45 anos, sendo, por
isso, todos eles imigrantes.
De forma complementar, perguntámos aos idosos “E se esse centro de convívio também
fosse dedicado ao acolhimento e integração das comunidades imigrantes, usá-lo-ia?”, dos
dezanove inquiridos, dezassete respondeu que usá-lo-ia.
Também, os imigrantes foram questionados a este respeito (“E se esse centro de convívio
também fosse frequentado por portugueses - idosos, jovens, adultos, usá-lo-ia?”), de forma
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A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL –
UM ESTUDO DE
CASO NO CENTRO
DA CIDADE
unânime, todosCULTURALIDADES,
os imigrantes responderam
positivamente.
Em relação
aos motivos pelos

quais o fariam, os respondentes salientaram aspetos como por exemplo, “para falar”, “para
treinar o português” e “para conhecer mais pessoas” (5 respostas, respetivamente) e “para
conhecer a cultura portuguesa” (4).
Gráfico 15. Atividades a partilhar entre idosos e imigrantes, segundo as pessoas idosas
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Relativamente às atividades que os idosos mais gostariam de partilhar com os
imigrantes e vice-versa, algumas das atividades foram mencionadas de forma
consensual por ambos os grupos, tais como: “conversar” (10 idosos e 4 imigrantes);
“atividades desportivas” (5 idosos e 2 imigrantes); e “teatro/cinema/dança” (5 idosos e 3
imigrantes). Os imigrantes referiram ainda a atividade “partilhar culturas” (5),
“conhecer as culturas imigrantes” (11) e “dar a conhecer a cultura portuguesa” (4) (ver
Gráficos 15 e 16).
Gráfico 16. Atividades a partilhar com os idosos, na perspetiva dos imigrantes

Relativamente às atividades que os idosos mais gostariam de partilhar com os
16. Atividades a partilhar com os idosos, na perspetiva dos imigrantes
imigrantesGráfico
e vice-versa,
algumas das atividades foram mencionadas de forma
consensual por ambos os grupos, tais como: “conversar” (10 idosos e 4 imigrantes);
“atividades desportivas” (5 idosos e 2 imigrantes); e “teatro/cinema/dança” (5 idosos e 3
imigrantes). Os imigrantes referiram ainda a atividade “partilhar culturas” (5),
“conhecer as culturas imigrantes” (11) e “dar a conhecer a cultura portuguesa” (4) (ver
Gráficos 15 e 16).
Gráfico 16. Atividades a partilhar com os idosos, na perspetiva dos imigrantes
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e vice-versa, algumas das atividades foram mencionadas de forma consensual por ambos
quais cada um desses dois grupos (idosos e imigrantes) gostaria de partilhar
os grupos, tais como: “conversar” (10 idosos e 4 imigrantes); “atividades desportivas” (5
experiências e conhecimentos um com o outro. Em primeiro lugar temos de referir que
idosos e 2 imigrantes); e “teatro/cinema/dança” (5 idosos e 3 imigrantes). Os imigrantes
referiram ainda a atividade “partilhar culturas” (5), “conhecer as culturas imigrantes” (11)
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Após
de compartilhar um com o outro, considerámos pertinente verificar os motivos
pelos quais cada um desses dois grupos (idosos e imigrantes) gostaria de partilhar
experiências e conhecimentos um com o outro. Em primeiro lugar temos de referir
todostodos
os imigrantes
(12) mostram
interesseinteresse
em conhecer
melhor a população
que
os imigrantes
(12) mostram
em conhecer
melhor a autóctone;
população
em
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dos
dezanove
idosos
inquiridos,
apenas
dezasseis
mostra omostra
mesmoo
autóctone; em contraponto, dos dezanove idosos inquiridos, apenas dezasseis
interesse. Quanto aos motivos aventados pelos idosos, treze referiram querer “conhecer
mesmo interesse. Quanto aos motivos aventados pelos idosos, treze referiram querer
a sua cultura”, seis disseram “para dar a conhecer a cultura portuguesa” e apenas dois,
“conhecer
a suareferiram
cultura”,“para
seis disseram
daraprender
a conhecer
a cultura
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os ajudar”“para
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(ver Gráfico
e17).
apenas dois, respetivamente, referiram “para os ajudar” e “para aprender a língua
deles” (ver Gráfico 17).
Gráfico 17. Razões pelas quais os idosos gostariam de conhecer melhor os imigrantes
Gráfico 17. Razões pelas quais os idosos gostariam de conhecer melhor os imigrantes

Gráfico 18. Razões pelas quais os imigrantes gostariam de conhecer melhor os autóctones

Se observarmos o Gráfico 18, os motivos apontados pelos imigrantes para querer melhor
conhecer a população autóctone são: “para conhecer a cultura portuguesa” (9 respostas),
“para conhecer novas pessoas” (5 respostas) e “para aprender português” e “para partilhar
diferentes culturas” (2 respostas, respetivamente).
Quanto ao facto de considerarem, ou não, importante, a inclusão das comunidades
imigrantes na cidade de Lisboa e na freguesia, quase todos os inquiridos (26) responderam
ser importante possibilitar essa inclusão. Em relação às razões mais apontadas, treze
responderam ser “para se sentirem integrados”, oito “para partilhar culturas / ideias” e
sete indicaram ser “para estarem mais felizes” (Gráfico 19).
Indagou-se, ainda, junto dos inquiridos se conheciam programas de reabilitação do
edificado na freguesia, contudo, todos revelaram desconhecer tais programas.
Se observarmos o Gráfico 18, os motivos apontados pelos imigrantes para querer
melhor conhecer a população autóctone
a cultura portuguesa” (9
M a r i a B a psão:
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es
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e
“para
aprender português” e
8
“para partilhar diferentes culturas” (2 respostas, respetivamente).
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Gráfico 19. Razões para a integração destas comunidades imigrantes
na cidade e na freguesia
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melhor conhecer a população autóctone são: “para conhecer a cultura portuguesa” (9
respostas), “para conhecer novas pessoas” (5 respostas) e “para aprender português” e
“para partilhar diferentes culturas” (2 respostas, respetivamente).
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4. DISCURSOS E VISÕES DOS ATORES INSTITUCIONAIS
No presente subcapítulo, analisaremos o conteúdo das sete entrevistas realizadas aos
atores institucionais que conhecem o território em análise, tendo aí uma intervenção
quotidiana.
As entrevistas foram realizadas num período de tempo consideravelmente extenso, tendo
a primeira entrevista sido realizada a 22 de novembro de 2016 e a última a 25 de janeiro
de 2017. As agendas preenchidas, os compromissos profissionais, bem como o facto de, na
maioria dos casos, os contactos terem que ser estabelecidos por via formal e atendendo às
lógicas burocráticas e hierárquicas, levou a que nem sempre tenha sido imediato ou rápido
o contacto com os entrevistados.
Todas as entrevistas se realizaram no local de trabalho dos entrevistados, e os guiões
utilizados procuraram estar em consonância com as questões e hipóteses de investigação.
As questões foram organizadas em três blocos temáticos:
1. Pretendemos clarificar o tipo e extensão de apoio dado por cada uma das entidades à
população idosa e/ou imigrante;
2. Procurámos aferir sobre a existência ou não de racismo e discriminação face aos idosos
e aos imigrantes, sobre quais as maiores barreiras à inclusão destas duas populações
e ainda acerca da paisagem e imagem urbana da cidade poder ou não ser caracterizada
por estas duas populações;
3. Pretendemos aferir se a convivência entre idosos e imigrantes poderia ser intensificada,
no centro da cidade, através da revitalização urbana e da reabilitação do edificado. Neste
contexto, centrámos as questões em torno do objeto sobre o qual nos propomos intervir,
qual a pertinência da nossa intervenção, quais as valências/atividades que o mesmo
poderá vir a comportar, qual a recetividade que tal terá junto das populações em estudo,
e qual a importância da reabilitação do mesmo.
Dos três blocos temáticos referidos, analisaremos neste subcapítulo apenas a informação
recolhida no segundo e terceiro. Embora seja de grande relevância saber o tipo de trabalho
e de apoio que cada uma destas instituições realiza junto dos idosos e/ou imigrantes,
considerámos que a informação recolhida nos blocos 2 e 3 seria a mais relevante para o
esboço de respostas e soluções práticas para a nossa estratégia de intervenção.
Deste modo, através do conteúdo do segundo e terceiro blocos temáticos das entrevistas,
podemos sintetizar que as mesmas tiveram como foco os seguintes tópicos:
i) perceber se existe ou não racismo e discriminação face aos idosos e aos imigrantes;
ii) quais as barreiras à inclusão dos idosos e dos imigrantes na cidade;
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iii) qual o impacto que os idosos e os imigrantes têm na paisagem e imagem urbana da
cidade de Lisboa;
iv) qual a pertinência da criação de um espaço/equipamento que promova o convívio e o
conhecimento mútuo entre idosos, imigrantes e outras populações.
4.1. Breve Caracterização dos Entrevistados
Como já foi referido, realizámos 7 entrevistas: duas em Organizações Não Governamentais
(ONG’s), uma de apoio exclusivo a idosos a outra de apoio social a toda a população; quatro
em Serviços Públicos de Autarquia (SPA), e uma num Atelier de Arquitetura, cujo trabalho
se desenvolve em torno de projetos de intervenção urbana que integram as comunidades.
Todas as entrevistas foram realizadas a mulheres, cujos cargos dentro das respetivas
instituições eram: Vice-presidente e Tesoureira (ONG 1); Diretora dos Serviços Sociais (ONG
2); Chefe da Divisão de Intervenção Social (SPA 1); Mediadora Intercultural (SPA 2); Assistente
Social (SPA 3); Arquiteta de Projeto do Espaço Público (SPA 4) ; e Cofundadora e Gestora (AA 1).
As entrevistas decorreram de acordo com a ordem das perguntas por nós proposta nos
guiões das entrevistas e a duração média de cada entrevista foi de 50 minutos.
Quadro 11. Caracterização dos atores institucionais
Caracterização do Entrevistado

Instituição a
que pertence

ONG 1

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Vice Presidente e
Tesoureira (cargo oficial). Há quanto tempo exerce funções na instituição –
2000-2007, 2015-presente. Tempo de duração da entrevista – 31’41’’

Organização
Não
Governamental

ONG 2

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Diretora dos Serviços
Sociais. Há quanto tempo exerce funções na instituição – 2 anos. Tempo de
duração da entrevista – 1,16’29’’

Organização
Não
Governamental

SPA 1

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Chefe da Divisão de
Intervenção Social. Há quanto tempo exerce funções na instituição – 5 anos.
Tempo de duração da entrevista – 44’41’’

Serviços
Públicos de
Autarquia

SPA 2

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Mediação Intercultural.
Há quanto tempo exerce funções na instituição – 7 anos. Tempo de duração da
entrevista – 60’

Serviços
Públicos de
Autarquia

SPA 3

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Assistente Social
Há quanto tempo exerce funções na instituição – 3 anos
Tempo de duração da entrevista – 32’44’’

Serviços
Públicos de
Autarquia

SPA 4

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Arquiteta de Projeto do
Espaço Público. Há quanto tempo exerce funções na instituição – 2 anos. Tempo
de duração da entrevista – 38’17’’

Serviços
Públicos de
Autarquia

Género – Mulher, Cargo/funções do entrevistado – Cofundadora e Gestora.
Há quanto tempo exerce funções na instituição – 6 anos. Tempo de duração da
entrevista – 1 03’ 00’’

Atelier de
Arquitetura

Entrevistado

AA1
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4.2. Opiniões e perceções face ao racismo e discriminação
Uma vez que nem todas as entidades que entrevistámos trabalham diretamente com
idosos e imigrantes, para evitar respostas de opinião geral e pouco aprofundadas, optou-se
por direcionar a pergunta de acordo com o tipo de apoio/atividade/serviço em presença.
No caso das entrevistas de um dos dois Serviços Públicos de Autarquia entrevistados, a
pergunta foi feita em relação às duas populações, uma vez que este presta apoio quer a
idosos quer a imigrantes.
Nesta matéria, os entrevistados não consideram haver discriminação em relação aos idosos
mas, por seu lado, o que existe é uma certa desconsideração face ao envelhecimento, de
um modo geral, e uma falha na resposta da sociedade no apoio aos idosos.
“Nós não o sentimos e não vemos isso dessa maneira. Vimos que a população é, no geral, está
pouco sensibilizada para uma etapa da vida (...) E se não for uma etapa em que nós tenhamos
todos um foco, um interesse, uma motivação, uma participação ativa, cívica, numa dinâmica que
nos dê prazer, vai ser muito dura. Portanto não entendemos como racismo ou discriminação,
entendemos como falta de perspetiva ou de capacidade de perceber o que é o outro (...)” –
Entrevistado SPA 1

Relativamente aos imigrantes, o Entrevistado SPA 2 considera não ser evidente o racismo,
atendendo a características fenotípicas, mas sim discriminação em relação à religião e
cultura dos imigrantes.
“Sim, sobretudo pela cultura ou religião. Acho que não é tanto pela cor da pele.” – Entrevistado
SPA 2

No que respeita aos dois grupos, três dos entrevistados consideram ser relevante a falta
de respeito e consideração pelos idosos e que muitas vezes, acabam por ser abandonados
pela família, ficando dependentes do apoio das Instituições; realçaram ainda a não
comunicação, o que leva à falta de entendimento e compreensão face a estes dois grupos.
“(...) os idosos aqui (...) apontaram também o respeito pela população idosa, que devia ser mais
o respeito. E esse respeito vê-se em coisas que são mínimas desde o assento no autocarro até
à passagem na rua, nas passadeiras, sei lá, coisas que são básicas do dia-a-dia deles e que eles
notam muitas vezes que esse respeito não existe.” – Entrevistado ONG 2
“Sim. (...) em relação aos imigrantes (...) com a história dos refugiados, tendencialmente as
pessoas têm ideia em pensar que, com os refugiados, vem o terrorismo. (...) Em relação aos
idosos, aí já passaria mais para a comunidade mais jovem que acha que já não estão nas suas
plenas faculdades mentais e que não sabem nada e pronto... Infelizmente, nós aqui, acabamos
por nos deparar diariamente com situações de abandono a idosos (...)” – Entrevistado SPA 3
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“Eu acho que é capaz de existir, sim. (...) sim há bloqueios, claro. Há falta de comunicação (...)
mas eu acho que aqui na Mouraria até acho que as pessoas estão muito bem integradas, sim.”
– Entrevistado AA 1

4.3. Barreiras à inclusão dos idosos e dos imigrantes na cidade
No que se refere às barreiras à inclusão na cidade de Lisboa, no caso da população idosa,
cinco dos entrevistados apontam alguns obstáculos à mobilidade como uma das principais
causas para a não inclusão dos idosos. A calçada portuguesa foi apontada como um entrave
à sua deslocação no espaço público, devido à sua irregularidade, fraca manutenção e pouco
atrito. Também a questão da arquitetura foi aludida, nomeadamente, o tipo de edifício
que, maioritariamente a população idosa habita e que, na sua grande maioria, não possui
elevador, os degraus das escadas que não cumprem os parâmetros regulamentares,
sendo demasiado estreitos e/ou inclinadas e com guardas baixas ou pouco estáveis.
No caso dos idosos referiu-se, uma vez mais, o isolamento social e o abandono familiar
como causa para a sua não inclusão.
A falta de interesse da população em geral em perceber ou querer encarar o processo do
envelhecimento leva, em alguns casos, a que os próprios idosos se auto isolem e se auto
excluam por considerarem que já não detêm representação e lugar na sociedade e na
cidade.
“A própria consciência do direito de participação destas pessoas (os idosos) (...) o nível de
escolarização das pessoas idosas também não lhes determinou o desenvolvimento de outros
interesses ao longo da vida que não fosse trabalhar para manter os filhos e a casa e dar uma
vida condigna a toda a gente. (...) Portanto neste momento deixaram de trabalhar, deixaram
de ser participativos, de contribuir, não podem atrapalhar. Há muito esta mentalidade.” –
Entrevistado ONG 1

Os serviços de apoio aos idosos foram também apontados como causa para estes ficarem
à parte da sociedade, pois não asseguram um apoio mais personalizado, com respostas
mais adequadas e por isso, menos generalistas e estandardizadas.
Em relação à população imigrante, apontou-se a língua como barreira à sua inclusão o que,
consequentemente condiciona o seu acesso ao emprego e à habitação.
“O desconhecimento da Língua Portuguesa. E depois o acesso ao Emprego. Como não sabem a
língua têm muito mais dificuldade em arranjar emprego.” – Entrevistado SPA 2
“Imigrantes, temos aqui a questão da falta de trabalho. Os idosos eu acho que é mesmo o
abandono e a solidão e depois estamos numa zona histórica em que as acessibilidades não são
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nada fáceis: alguns moram em segundos e terceiros andares com escadas, (...)” – Entrevistado
SPA 3
“Aos imigrantes, muito sinceramente, não lhe sei responder mas eu acho que aqui na freguesia
como em toda a parte talvez a língua seja uma barreira (...) Relativamente aos idosos, um
grande problema da freguesia também tem a ver com a morfologia da cidade, é a mobilidade,
sem dúvida nenhuma (...)” – Entrevistado SPA 4

Decidimos enquadrar neste tópico das entrevistas as queixas, preocupações e razões que
levam a população idosa a procurar ajuda nas duas ONG’s que entrevistámos. É de destacar
a solidão, as más condições de acessibilidade, quer nas habitações quer no espaço público,
os reduzidos recursos económicos e a falta de respostas a nível de equipamentos de apoio
à população idosa, não só em termos de Centros de Dia como de Lares.
“Fundamentalmente o facto de estarem sozinhos fisicamente e isolados também fisicamente
(...) o facto de a pessoa estar acompanhada não determina que não sinta solidão. (...)” –
Entrevistado ONG 1

Em relação à acessibilidade do espaço público, ambos os entrevistados referiram o facto
da tradição da calçada portuguesa restringir a mobilidade da pessoa idosa devido à sua
irregularidade, à falta de manutenção e, quando chove, ser escorregadia.
Uma destas ONG’s localiza-se na nossa área de estudo – a freguesia de São Vicente – as
queixas incidiram em questões mais concretas, como a falta de uma rede de transportes
públicos, com horários regulares e percursos mais abrangentes, e o medo de vir a ser
obrigado a sair de casa, devido à tendência crescente dos senhorios para converterem
as habitações ou os edifícios em alojamento local e de curta duração e equipamentos
turísticos como hostels.
“(...) a maior parte deles (idosos) tem imensas preocupações com o facto de que os senhorios
quererem fazer obras e vão pô-los fora de casa e depois querem construir lá um hostel e então
eles nunca mais vão voltar à rua onde viveram a vida inteira, (...) Eles gostam muito de andar
a pé mas há zonas aqui que se torna impossível então quando está a chover (...) As pedras
da calçada são súper polidas e com a chuva aquilo escorrega tudo. (...) depois falavam da
necessidade de maior investimento neste tipo de serviço como o apoio domiciliário, os centros
de convívio, os centros de dia, lares... (...) Isso é uma coisa que os alarma imenso! Porque existe
muito pouca resposta, e a que existe é muito cara (...)” – Entrevistado ONG 2

4.4. Presença dos idosos e dos imigrantes na paisagem e imagem urbana da cidade de Lisboa
Quanto ao facto de os entrevistados considerarem, ou não, que a população idosa e a
imigrante caracterizam a imagem e a paisagem urbana da cidade de Lisboa, cinco dos sete
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entrevistados consideraram que os idosos a caracterizam. Tal acontece como consequência
da saída da cidade de pessoas jovens, que procuram habitação nas periferias, pois, os
custos com a habitação são mais baixos.
Lisboa foi considerada como cidade multicultural, sendo que três dos entrevistados
associaram os imigrantes à imagem da cidade.
“A cidade de Lisboa está, de facto, esvaziada de pessoas jovens, não é? (...) quando pensamos
numa cidade pensamos na população que a habita, não é? Lisboa vai sendo cada vez mais uma
cidade multicultural também, acabam por ser essas pessoas que vêm de fora que acabam
por ocupar o centro da cidade e não os nacionais que procuram outro tipo de habitação, e
predispostos, outros rendimentos, (...)” – Entrevistado ONG 1
“(...) A população está a envelhecer e a população vive maioritariamente nas cidades portanto
obviamente que a presença dos idosos nas cidades, não sei se ainda condiciona a vida das
cidades mas caracteriza, sim. Os imigrantes também (...)” – Entrevistado SPA 4

Outros dois entrevistados consideram que a imagem da cidade é pontuada pelos imigrantes
apenas em algumas zonas como sejam a Mouraria, Alfama e a zona Oriental da cidade.
Consideraram essa concentração como estando associada à centralidade e à condição de
Lisboa como capital do país.
“Em certas zonas: a Mouraria e já talvez a zona Oriental da cidade. Porque é aí que residem e
trabalham e portanto já fazem parte do colorido dessa zona.” – Entrevistado SPA 2
“Eu acho que sim. Acho que há certa zonas então... a Mouraria aqui acho que a população é
fortíssima, a presença é fortíssima. Caracteriza obviamente: a forma como estão nos espaços,
os sítios começaram a estar mais animados com eles também. (...) Há muitos sítios que estão
sempre on todo o dia com a presença deles, até porque são muito jovens, há muitos jovens
também, andam muito na rua. E os idosos, os idosos eu acho que vejo menos na cidade, não
é? Eu acho que as pessoas saem menos de casa e talvez faltem espaços para as pessoas
estarem.” – Entrevistado AA 1

4.5. Pertinência da criação de um espaço/equipamento que promova o convívio e o
conhecimento mútuo
Para melhor entender se aquilo que o nosso estudo se propõe desenvolver é, na opinião de
quem está no terreno, uma proposta oportuna, útil e em falta na cidade, questionámos os
atores institucionais a este respeito. Cinco dos entrevistados responderam positivamente ao
desenvolvimento do espaço/equipamento que propomos. Alegam ser importante a criação
de espaços onde a interação entre diferentes grupos sociais seja estimulada, permitindo, de
forma natural e informal, o contacto entre pessoas e grupos com diferentes modos de vida
e sistemas culturais, proporcionando a inclusão de todas as pessoas na cidade.
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“Sim, porque nós vivemos numa cidade muito individualista (...) Certamente que tudo seria
mais desenvolvido e que nós viveríamos num clima de maior inclusão se pudéssemos conviver
entre nós de forma igual, não é, por isso quanto mais essa intervenção for realizada, melhor. Até
para o desenvolvimento social de todas as pessoas.” – Entrevistado ONG 2
“Eu acho que sim, assim como existem projetos Intergeracionais, deveria haver, até porque
os idosos também têm necessidade de conhecer jovens. E portanto acho que essa interação
entre a geração mais velha e aquilo que para eles é desconhecido e que, por vezes, é essa
cultura do outro, diferente da que existe, mas que pode não ser assim tão má como pensam.”
– Entrevistado SPA 2
“Acho que sim, acho que podem ser dois grupos que são normalmente até excluídos de algum
tipo de planificação de espaço público, ou de criação de espaço público. Normalmente o espaço
público cria-se um bocadinho sem... ou para um público genérico.” – Entrevistado AA 1

Por outro lado, dois dos entrevistados consideram que, embora apresente um carácter
pertinente, a proposta para o espaço/equipamento é perspetivada como demasiado
ambiciosa. Manifestam algumas dúvidas quanto à sua viabilidade e sucesso entre a
população idosa e imigrante, alegando que nem os imigrantes, nem os mais idosos irão
instintivamente procurar a sua inclusão e passar o seu tempo livre lado a lado.
No entanto, estes entrevistados acabaram por referir que, se este espaço/equipamento
fosse projetado como um local de convívio, de acolhimento, de prestação de serviços, seria
mais vantajoso e tal permitiria não só a inclusão dos idosos e dos imigrantes na cidade
como também o seu conhecimento e interação mútua.
“Não sei. Muito sinceramente não vejo que isso tivesse muita adesão. Entre comunidades
imigrantes, de certa forma, eles acabam por se juntar com quem se identificam. Os idosos
também porque não é nesta altura da vida que se escolhe com quem é que eles devem estar,
aliás, eles não o permitem.” – Entrevistado SPA 3
“Eu acho que num plano ideal é muito bom, sendo muito pragmática, tenho muitas dúvidas
que funcione. Isto é, eu acho que qualquer um desses setores da população precisa de centros
de acolhimento, de centros de convívio, de locais que promovam o bem estar social, que
promovam a integração das pessoas, que promovam a sociabilidade das pessoas, porque
muitas das pessoas estão simplesmente fechadas em casa e não conversam, (...) Acho que
talvez seja forçar (...) tanto os idosos como os imigrantes se procuram a si próprios e se tiram
algum benefício de estarem em contacto uns com os outros.” – Entrevistado SPA 4

Em relação especificamente à população idosa, um dos entrevistados refere que seria
interessante a criação de algo mais do que um Centro de Dia ou um Lar porque nem
todos os idosos “encaixam” no perfil do idoso que gosta de frequentar este tipo de
equipamento.
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“Acho que esses espaços são sempre válidos. Aquilo que nós pretendemos, (...) é que possam
haver espaços sobretudo de cidadania, que não é só focada nesta questão dos idosos, (...) existe
obviamente um enquadramento concetual agora diferente, ou que pretende vir a implementar
algo diferente, naquilo que é esta construção dos Centros de Dia porque nem todas as
pessoas têm perfil para frequentar um Centro de Dia, temos de pensar um bocadinho noutras
alternativas, não é? (...)” – Entrevistado SPA 1

Concluímos que, na generalidade, os entrevistados consideram pertinente o
desenvolvimento deste tipo de espaço/equipamento, no entanto, verificamos que
consideram mais pertinente um espaço intergeracional e multi-serviços e direcionado não
para públicos específicos - idosos e imigrantes - mas para todos os cidadãos. Impor ao
espaço/equipamento que queremos desenvolver o caráter de apoio exclusivo a idosos
e imigrantes não será, a via mais pertinente e desejável para a cidade ou para a zona da
Graça.
“(...) ganha mais, se a abordagem for feita no sentido da resposta ser do ponto de vista
comunitário, não segmentando, não parametrizando em termos de população - “população
idosa”, “população imigrante” - e apresentar isto como um projeto para a comunidade, tendo
em vista o edificado, as características da população daquela zona, adaptar isto para uma
perspetiva comunitária, acho que faz todo o sentido. Não sei se vai ser fácil mas faz sentido.” –
Entrevistado ONG 1

No que toca às valências/atividades/serviços a implementar, os entrevistados afirmam
ser importante o desenvolvimento de atividades que promovam a partilha, a interação e o
conhecimento mútuo entre diferentes culturas.
Não quiseram dar uma resposta concreta porque consideram que ninguém saberá a
resposta sem antes perguntar diretamente aos interessados, neste caso, aos idosos e aos
imigrantes.
“Bom desde logo aqueles que a comunidade identificar como sendo os deficitários (...) Facilitanos muito mais a vida perguntar, porque aí sabemos que vamos responder ou podemos dar
uma resposta que é exatamente aquilo que as pessoas estão à espera, (...)” – Entrevistado ONG 1
“Eu acho que acima de tudo devia ser um local que permitisse a troca de experiências, e a troca
de ideias e a troca de saberes, que fosse um espaço de partilha onde as pessoas pudessem
melhor conhecer umas às outras e onde pudessem aproveitar aquilo que melhor sabem,
consoante a condição que têm, não é?” – Entrevistado ONG 2

Um dos entrevistados, à semelhança do que já anteriormente havia respondido, voltou a
frisar ser pertinente a criação de um equipamento diferente daquilo que são os Centros
de Dia ou os Lares para a população idosa. Referiu ser apropriado juntar o voluntariado no
apoio desta população e referiu as Universidades da Terceira Idade como algo a considerar.
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“Sobretudo atividades. Não ser um Centro de Dia em que seja só para estar mas que existam,
efetivamente, atividades em que esta população se sinta válida. Revitalização das universidades
da Terceira Idade, também o explorar a questão do voluntariado junto desta população. (...)” –
Entrevistado SPA 1

Em relação ao apoio à população imigrante, um dos entrevistados refere ser mais indicado
a criação de um espaço onde esta população possa encontrar apoio para a resolução de
questões mais concretas e pertinentes e que se relacionem com a sua estadia na sociedade
de acolhimento.
“(...) parece-me que a integração dos imigrantes passará muito mais por integrá-los na vida
normal das pessoas da sua faixa etária (...) Acho que eles já se fecham muito no fundo por
defesa, por proteção, se ainda lhes vamos dar condições... sim senhora uma coisa é apoiá-los,
uma coisa é dar-lhes ajuda, uma coisa é dar-lhes um serviço que os ajude a encontrar caminhos,
a encontrar formas de estar, a encontrar formas de se integrar, outra coisa é promover o seu
fechamento à comunidade e isso eu acho que não é benéfico.” – Entrevistado SPA 4

Quanto à possível recetividade por parte dos mais idosos, verificámos que o ideal será
encontrar uma solução de equipamento que permita proporcionar várias formas de apoio
aos idosos, e que tal não se cinja apenas à convivência e interação com o Outro.
“Acho que vamos ter sempre as duas realidades: vamos ter aqueles (idosos) que estão muito
recetivos e que gostam de frequentar e aqueles que isto não lhes diz absolutamente nada. Por
isso é que eu acho que a estratégia, a construir algo para a cidade de Lisboa, deve ter sempre
estas duas realidades e chegar também a nossa resposta de forma diferente e não ter só um
tipo de resposta.” – Entrevistado SPA 1
“Sim, (...) os idosos (...) que têm mais autonomia porque aqueles que não saem de casa seria
preciso muito mais acontecer antes disso, como melhores acessos e melhor mobilidade até
mesmo dentro do próprio bairro. Mas acho que estariam recetivos. Os imigrantes, como eu
acho que muitas vezes eles se devem sentir fora do contexto, se existisse um espaço que
pudessem ser exatamente o inverso acho que seria positivo e que eles iriam reconhecer como
tal.” – Entrevistado ONG 2
“Eu acho que sim, as pessoas têm tempo, (...) acho que as pessoas estão muito abertas a
poderem passar o tempo de uma forma interessante e relevante para elas. Acho que se calhar
esse é o grupo (os idosos) mais disponível para ter resultados. Os imigrantes é uma população
ativa... se calhar vai ter outro tipo de uso (...)” – Entrevistado AA 1

Dois dos entrevistados apresentam reticências em relação à questão, isto porque, no caso
dos imigrantes, existe a barreira linguística que naturalmente, condiciona a comunicação
com a população idosa que, maioritariamente, não fala inglês.
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Um dos dois entrevistados considera que nem os idosos, nem os imigrantes estarão
predispostos a conviver, no entanto, se com a nossa proposta de projeto, incluirmos
serviços de apoio à população em geral, aí sim, o projeto terá viabilidade e será procurado
quer pelos idosos, quer pelos imigrantes.
“Os idosos que conseguem quebrar a barreira ali do isolamento, (...) talvez pela parte cultural.
Os imigrantes, temos a barreira também linguística, não é? São populações que nem sempre se
conseguem adaptar muito bem a arranjar formas de dialogar. (...)” – Entrevistado SPA 3
“Para eles (idosos), sim. Para conviverem com imigrantes, acho que não. Os imigrantes acho
que sim no sentido do apoio, do serviço, no sítio onde podem ir e fazer perguntas e resolver
problemas, mas não no sentido de um espaço de estar. (...)” – Entrevistado SPA 4

Os entrevistados referem que se deve apostar em equipamentos coletivos e de apoio à
comunidade, promotores do diálogo, da convivência e interação entre todos os membros
da população.
“Sim, isso claro. Porque as pessoas precisam de apoio e porque vivemos em comunidade,
porque somos uma sociedade e porque o facto de sermos cidadãos nos obriga a nos apoiarmos
a ter estruturas que apoiem as pessoas que necessitam, porque as pessoas não vivem sozinhas,
vivemos em comunidade e em sociedade.” – Entrevistado SPA 4

Todos os entrevistados disseram conhecer o complexo edificado em que propomos
intervir – foi mostrada a todos uma fotografia do complexo edificado e uma planta com
a sua localização para que, com mais facilidade, os entrevistados o reconhecessem e
se identificassem, de certa forma, com o objeto de estudo. A sua opinião foi unânime ao
considerarem como pertinente e oportuna a reabilitação do complexo edificado da Rua
Angelina Vidal com o intuito de transformar este edificado num equipamento de convívio,
onde os idosos e imigrantes possam encontrar-se e interagir.
Um dos atores institucionais sublinhou que caso este espaço assuma apenas a faceta de
equipamento de convívio e de estar, tal funcionará apenas para a população idosa. Para a
população imigrante, o entrevistado voltou a salientar a necessidade de se incluir uma valência
mais pragmática, nomeadamente a criação de um local de apoio e prestação de serviços.
“(...) talvez como espaço de estar, eu acho que funcionará bem seja em que vertente for,
funcionará bem para a população idosa e, de facto, são necessários esses espaços. Para a
população imigrante, eu acho que funcionará melhor como valência de apoio, de serviços, de
encaminhamento. (...) Agora como sítio onde os idosos e os imigrantes se encontram para estar,
acho que isso não funciona, muito sinceramente. Acho que nem uns nem outros procuram isso.
E é como lhe digo, acho que os imigrantes são de facto uma população muito mais jovem, que
precisa é de se integrar na vida das pessoas, precisa de se integrar na vida da sua faixa etária.
(...)” – Entrevistado SPA 4
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O entrevistado pertencente ao Atelier de Arquitetura, chamou a atenção para o facto de
ser muito importante deixar o projeto em aberto, ou seja, potenciar o utilizador a fazer
uso do espaço de acordo com a sua própria realidade e ter uma atitude crítica e ativa na
construção do espaço. A criação de um Programa muito concreto e fechado poderá não
ser a solução ideal.
“Eu acho que sim, acho que se tinha de ver muito bem quais eram as necessidades talvez
coisas muito práticas e outras menos, mais abertas, deixar coisas em aberto também é
importante porque as pessoas depois também fabricam com essa potencialidade a sua
própria realidade. Isso é sempre importante. (...) Tu andas ali a criar programas que têm
funções e depois as coisas são completamente estáticas e fechadas, não é? E o mais
interessante é se calhar dares pontos de apoio e depois aquilo tudo tem uma capacidade
de ser regenerar e de criar e de fabricar outro tipo de realidades, não é? No fundo talvez
isso seja mais interessante. (...)” – Entrevistado AA 1
5. SÍNTESE CONCLUSIVA
Após a análise dos inquéritos aplicados aos dois grupos alvo, constatamos a existência de
importantes pontos de convergência com os nossos objetivos, dos quais destacamos:
i) a necessidade de se promover o intercâmbio de culturas (imigrantes e autóctones).
Foram vários os inquiridos que sugeriram como valência para o local que nos propomos
desenvolver, a partilha de culturas. Consideramos este um dado positivo, uma vez que
em nenhuma das perguntas do inquérito foi feita essa sugestão não tendo, por isso, as
respostas sido por nós influenciadas;
ii) perceber as dificuldades de inclusão desses grupos na cidade de Lisboa, em particular,
e na sociedade, em geral. Podemos assumir que, para os dois grupos, as barreiras são
sobretudo sociais sendo que, no caso dos idosos, acresce a da mobilidade física na cidade.
Na conceção da estratégia de intervenção no edificado por nós selecionado, podemos
desde já esboçar algumas das principais linhas que irão nortear a estratégia a adotar:
i) uma primeira linha estruturante pode ser traçada na abordagem a fazer ao complexo
edificado da Rua Angelina Vidal: a ser feita uma estratégia de intervenção, esta deve
criar um centro de apoio à população, no geral, e não se direcionar de forma exclusiva
e segmentada quer para idosos, quer para imigrantes. Se aquilo que pretendemos é
contribuir para a inclusão destes dois grupos, deveremos fazê-lo tendo como objetivo a
sua inclusão num todo mais amplo: a sociedade.
ii) Para o conseguir, não queremos projetar mais um centro de apoio, mas um espaço
de encontro, de convivência e de partilha para toda a população. Se a abordagem
for feita apenas no sentido de integrar aqueles que estão desinseridos das redes e
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malhas da sociedade, então, estaremos a acentuar ainda mais essa mesma condição
de isolamento ou de marginalização. Tal conclusão ganha algum fundamento quando
tomados em consideração os dados recolhidos no trabalho de campo, onde todos os
entrevistados e mais de metade dos inquiridos consideraram ser pertinente a criação
de um espaço/equipamento que promova o convívio e o conhecimento mútuo entre
idosos, imigrantes e outras populações.
iii) Relativamente ao Programa a conceber para o complexo edificado, este deve, sobretudo,
prestar apoio à população de acordo com aquelas que são, efetivamente, as suas
necessidades. De acordo com os dados descritos, podemos concluir ser importante
criar um local de convívio intergeracional (esta é a valência que mais vezes é referida
pelos inquiridos) e onde também estejam garantidas algumas atividades culturais
como teatro, cinema e dança. Este último ponto ganha especial importância quando
se constatou, a partir da análise do Gráfico 9, que nenhum dos inquiridos considera a
Graça bem servida em termos de espaços culturais.
iv) Seria também interessante integrar neste Programa a criação de habitação, uma vez que
mais de metade dos inquiridos considera a reabilitação do edificado pertinente nesse
sentido, mas conviria ainda incluir neste espaço a valência da prestação de serviços não
só para os imigrantes mas também que sejam de interesse para os restantes cidadãos.
Será com base nas principais conclusões aqui enunciadas que passaremos ao
desenvolvimento da nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua
Angelina Vidal, estratégia essa que se encontra descrita no sexto capítulo deste documento.
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CAPITULO IV – PROJETOS DE REFERÊNCIA DE EDIFÍCIOS INCLUSIVOS
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Elaborado parte do enquadramento teórico que suporta o nosso estudo e analisados os
resultados obtidos com a realização das entrevistas e inquéritos, iremos agora apresentar
seis edifícios que se configuram como casos de referência.
O objetivo da apresentação e análise destes imóveis passa por conseguir perceber como
os mesmos foram concebidos e implementados, a que Programa dão resposta e como
prestam apoio à população que deles usufrui.
Destes seis edifícios, dois localizam-se fora do nosso país, os restantes quatro na cidade de
Lisboa. Em termos de referência nacional, foram tomados em consideração apenas imóveis
localizados em Lisboa, porque se pensou ser mais pertinente o estudo próximo e presencial
dos mesmos do que apenas uma análise indireta de outros imóveis de referência no país,
mas que não teríamos oportunidade de visitar. Naturalmente, não conseguimos fazer o
mesmo para os casos de referência internacional mas, uma vez que os seus Programas se
enquadram naquilo a que a nossa Dissertação visa dar resposta, considerámos pertinente
a sua inclusão neste capítulo.
Os casos de referência que aqui apresentamos são equipamentos para todos os cidadãos e,
por se localizarem em zonas históricas das cidades com forte presença de grupos étnicos
e imigrantes, reconhecemos como relevante e oportuna a sua inclusão no contexto desta
Dissertação.
Para além da justificação acima exposta, é de acrescentar que foram tomados em
consideração edifícios que haviam sido alvo de projetos de reabilitação ou de adaptação
para um novo uso o que, para a nossa investigação, era um pré-requisito fundamental.
2. CASOS DE REFERÊNCIA EM CONTEXTO INTERNACIONAL
Os dois casos de referência aqui apresentados situam-se ambos em Madrid, num dos
antigos bairros da cidade, o bairro de Lavapiés, característico pela sua grande diversidade
e por ser um local de habitação para a classe trabalhadora e, mais recentemente, para
muitos imigrantes. Como poderá ser observado no mapa abaixo, os dois edifícios ficam
localizados a um quarteirão de distância um do outro.
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Figura 11. Vista exterior do Centro Social La Tabacalera

Imagem 1211. Vista exterior do Centro Social La Tabacalera
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Imagens 1312. e 1413. Convívio no Centro Social La Tabacalera e
O desenvolvimento
desta ideia acabaria posteriormente por ser alargado aos residentes
entrada do Centro Social La Tabacalera
do bairro de Lavapiés, que aceitaram a proposta de criar o Centro Social La Tabacalera,
usando 30.000 m2 dos cerca de 92.000 m2 disponíveis no edifício.

O Centro Social promove hoje a participação direta dos cidadãos na gestão do domínio
público e favorece as capacidades criativas e sociais dos seus cidadãos. Essas capacidades
incluem não só a produção artística, mas também a ação social, o pensamento crítico e a
difusão de ideias, trabalhos e procedimentos que visem expandir e democratizar a esfera
pública.
Maria Baptista Mendes

97

Fonte: FIELD - a Journal of Socially-Engaged Art Criticism, http://field-journal.com/issue-2/duran-

anos antes,
em 2007,
sido aprovado
um acordo
a criação
do Centro
Dois Dois
anos antes,
em 2007,
havia havia
sido aprovado
um acordo
para apara
criação
do Centro
A GRAÇA
(DE
REABILITAÇÃO
DO EDIFICADO
COMO
ESTRATÉGIA
PARA
A CONVIVÊNCIA
INTERÉTNICA
E INTERGERACIONAL
Nacional
deAArtes
Visuais
(CNAV)
e,2009,
em 2009,
foi
anunciado
o projeto
vencedor
Nacional
deLISBOA).
Artes
Visuais
(CNAV)
e,
em
foi
anunciado
o
projeto
vencedor
mas, :mas,
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade
falta
de fundos
para financiar
o projeto
30 milhões
de euros,
se avançou
devidodevido
à faltaà de
fundos
para financiar
o projeto
de 30 de
milhões
de euros,
não senão
avançou
a ideia
e acabou
por surgir
a oportunidade
de na
criar
na antiga
fábrica
um projeto
com acom
ideia
e acabou
por surgir
a oportunidade
de criar
antiga
fábrica
um projeto
artístico
e cultural
de carácter
artístico
e cultural
de carácter
social.social.
Imagens
e 1413.
Convívio
no Centro
Social
La
Tabacalera
1312.
eCentro
1413.
Convívio
no Centro
Social
La do
Tabacalera
e Lae Tabacalera
Figuras 12. e Imagens
13. Convívio
no1312.
Social
La Tabacalera
e
entrada
Centro
Social
entrada
do Centro
La Tabacalera
entrada
do Centro
SocialSocial
La Tabacalera
A GRAÇA
A GRAÇA
(DE(DE
LISBOA).
LISBOA).
A REABILITAÇÃO
A REABILITAÇÃO
DO DO
EDIFICADO
EDIFICADO
COMO
COMO
ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA
PARA
PARA
A CONVIVÊNCIA
A CONVIVÊNCIA
INTERÉTNICA
INTERÉTNICA
E INTERGERACIONAL
E INTERGERACIONAL
– –
CULTURALIDADES,
CULTURALIDADES,
UM UM
ESTUDO
ESTUDO
DE CASO
DE CASO
NO NO
CENTRO
CENTRO
DA DA
CIDADE
CIDADE

O desenvolvimento
O desenvolvimento
desta
desta
ideia
ideia
acabaria
acabaria
posteriormente
posteriormente
porpor
ser ser
alargado
alargado
aosaos
residentes
residentes
do do
bairro
bairro
de Lavapiés,
de Lavapiés,
queque
aceitaram
aceitaram
a proposta
a proposta
de criar
de criar
o Centro
o Centro
Social
Social
La La
Tabacalera,
Tabacalera,
2
2
usando
usando
30.000
30.000
m2 m
dos
dos
cerca
cerca
de 92.000
de 92.000
m2 m
disponíveis
disponíveis
no no
edifício.
edifício.
O Centro
O Centro
Social
Social
promove
promove
hojehoje
a participação
a participação
direta
direta
dosdos
cidadãos
cidadãos
na na
gestão
gestão
do do
domínio
domínio
público
público
e favorece
favorece
asSocially-Engaged
as
capacidades
capacidades
criativas
e http://field-journal.com/issue-2/duran-moore,
sociais
e sociais
dosdos
seusseus
cidadãos.
cidadãos.
Essas
Essas
Fonte:
FIELD
-ea Journal
of
Art criativas
Criticism,
emCriticism,
junho,
2017.
Fonte:
FIELD
- a Journal
Socially-Engaged
Art
Criticism,
http://field-journal.com/issue-2/duranFonte:
FIELDincluem
- aincluem
Journal
of Socially-Engaged
Art
http://field-journal.com/issue-2/durancapacidades
capacidades
não
não
sóof só
a produção
aacedido
produção
artística,
artística,
masmas
também
também
a ação
a ação
social,
social,
o o
acedido
emejunho,
2017.
moore,
acedido
em
junho,
2017.
pensamento
pensamento
crítico
crítico
e a edifusão
a difusão
de ideias,
demoore,
ideias,
trabalhos
trabalhos
procedimentos
e procedimentos
queque
visem
visem
expandir
expandir
e democratizar
eTabacalera
democratizar
a as
esfera
a esfera
pública.
pública.
Na
atividades
diversificam-se entre teatro, dança, música, pintura,

conferências, workshops, eventos, ações de bairro, entre outras...

Na Na
Tabacalera
Tabacalera
as as
atividades
atividades
diversificam-se
diversificam-se
entre
entre
teatro,
teatro,
dança,
dança,
música,
música,
pintura,
pintura,
Maria
Baptista
Mendes
Maria
Baptista
Mendes
conferências,
conferências,
workshops,
workshops,
eventos,
eventos,
ações
ações
de
bairro,
de
bairro,
entre
entre
outras...
outras...
Todas as atividades assumem neste Centro Social igual relevância e têm como principal
95 95
intenção
desenvolvimento
deneste
intervenções
com
impacto
a nívelecoletivo.
Todas
Todas
asoatividades
as
atividades
assumem
assumem
neste
Centro
Centro
Social
Social
igual
igual
relevância
relevância
têm
e têm
como
como
principal
principal
intenção
intenção
o desenvolvimento
o desenvolvimento
de intervenções
de intervenções
comcom
impacto
impacto
a nível
a nível
coletivo.
coletivo.

Qualquer pessoa ou grupo que partilhe dos mesmos valores propostos pela Tabacalera é
livre
de aqui
intervir
e participar.
Qualquer
Qualquer
pessoa
pessoa
ou ou
grupo
grupo
queque
partilhe
partilhe
dosdos
mesmos
mesmos
valores
valores
propostos
propostos
pelapela
Tabacalera
Tabacalera
é é
livre
livre
de aqui
de aqui
intervir
intervir
e participar.
e participar.

O Centro Social é gerido através da organização de assembleias e comissões, nas quais
O Centro
O
Centro
Social
Social
é gerido
é gerido
através
através
da
organização
organização
de de
assembleias
assembleias
e comissões,
e comissões,
nasnas
quais
quaise
são
partilhados
os
trabalhos
e asda
intervenções
levadas
a cabo pelos
seus participantes
são
são
partilhados
partilhados
os
trabalhos
os
trabalhos
e
as
e
intervenções
as
intervenções
levadas
levadas
a
cabo
a
cabo
pelos
pelos
seus
seus
participantes
participantes
e e
onde se faz o balanço do seu impacto na sociedade.
onde
onde
se faz
se faz
o balanço
o balanço
do do
seuseu
impacto
impacto
na sociedade.
na sociedade.

Figuras 14. e 15. Concerto no pátio do Centro Social La Tabacalera e Assembleia
Imagens
Imagens
1514.
1514.
e 1615.
e 1615.
Concerto
Concerto
no pátio
no pátio
do Centro
do Centro
Social
Social
La La
Tabacalera
Tabacalera
e e
no Centro Social La Tabacalera
Assembleia
Assembleia
no Centro
no Centro
Social
Social
La La
Tabacalera
Tabacalera

Fonte:
Fonte:
FIELD
FIELD
a Journal
- a Journal
of Socially-Engaged
of Socially-Engaged
Art
Criticism,
Criticism,
http://field-journal.com/issue-2/duranhttp://field-journal.com/issue-2/duranFonte:
FIELD
- a -Journal
of Socially-Engaged
ArtArt
Criticism,
http://field-journal.com/issue-2/duran-moore,
moore,
moore,
acedido
acedido
emjunho,
junho,
em junho,
2017.
2017.
acedido
em
2017.

O O
edifício
edifício
emem
si si
é mantido
é mantido
através
através
da da
organização
organização
de de
equipas
equipas
pelas
pelas
quais
quais
sãosão
M a r ida
a Brede
a p rede
t i de
s t aeletricidade,
M eeletricidade,
ndes
distribuídas
distribuídas
tarefas
tarefas
como
como
a reparação
a reparação
da
de
o concerto
o concerto
dasdas
instalações
instalações
98
sanitárias,
sanitárias,
a pintura
a pintura
de algumas
de algumas
áreas
áreas
do do
edifício...
edifício...

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

O edifício em si é mantido
através
da organização
de equipas
pelas quais são distribuídas
A GRAÇA
(DE LISBOA).
A REABILITAÇÃO
DO EDIFICADO
ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL –
tarefas comoCOMO
a reparação
da
rede
de
eletricidade,
o
concerto
das
instalações sanitárias, a
CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE
pintura de algumas áreas do edifício...
“LTBC is a comprehensive center that includes languages and modes of expression, but also
the complexity of demographic, cultural, ethnic, records and ways of inhabiting the territory and
territory
time
in the
(…) Since
its an
inception,
has been
ankinds
openof
the
time inand
the the
short
therm.
(…) short
Since therm.
its inception,
has been
open invitation
to all
invitation
to
all
kinds
of
groups
and
individuals
to
get
involved
and
participate
in
the
groups and individuals to get involved and participate in the project. As a result, the internal
project. As a result, the internal social composition LTBC shows the complexity and
social composition LTBC shows the complexity and richness of a life that supports the diversity
richness of a life that supports the diversity of human beings and builds its own
of human beings and builds its own ecosystem betting on intercultural coexistence, inter-ethnic,
ecosystem betting on intercultural
coexistence, inter-ethnic, gender and sexual
gender
and sexual
(…)”. 4
4
exceptions
(…)". exceptions

3. CASOS
DE REFERÊNCIA
EM CONTEXTO
NACIONALNACIONAL
3. CASOS
DE REFERÊNCIA
EM CONTEXTO
Situados
na cidade
de Lisboa,
cada umcada
dos quatro
casos
de referência
nós selecionados
Situados
na cidade
de Lisboa,
um dos
quatro
casos de por
referência
por nós
selecionados
apresentaque
características
queserem
considerámos
serem
ter como
apresenta
características
considerámos
importantes
terimportantes
como referência
para
referência
para
a
nossa
estratégia
de
intervenção
no
complexo
edificado
da
Rua
a nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Angelina Vidal.

Figura 16. Vista aérea de parte da cidade de Lisboa com a localização
Imagem 1716. Vista aérea de parte da cidade de Lisboa com a localização do Centro Social
do Centro Social de São Boa Ventura (1), do Centro de Inovação da Mouraria (2)
de São Boa Ventura (1), do Centro de Inovação da Mouraria (2) e do Centro de Promoção
e do Centro de Promoção Social Rainha D. Leonor (3)
Social Rainha D. Leonor (3)

Fonte: Google Maps, https://www.google.pt/maps, acedido em junho, 2017, adaptado pela autora.
Fonte: Google Maps, https://www.google.pt/maps, acedido em junho, 2017, adaptado pela autora.
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interna do LTBC mostra a complexidade e riqueza de uma vida que
apoia a diversidade humana e cria o seu próprio ecossistema apostando na coexistência intercultural,
interétnica, de género e de exceções sexuais (...)” (tradução livre da autora do texto original em espanhol
disponível em http://latabacalera.net/about-la-tabacalera/, acedido em junho de 2017)
“O LTBC é um centro abrangente que inclui línguas e modos de expressão, mas também a complexidade
demográfica, cultural, étnica, de formas de habitar o território e o tempo (...) Desde a sua criação, está aberto a todos
Maria Baptista Mendes
os tipos de grupos e indivíduos que se queiram
envolver e participar no projeto. Como resultado, a composição social
interna do LTBC mostra a complexidade e riqueza de9
uma
9 vida que apoia a diversidade humana e cria o seu próprio
ecossistema apostando na coexistência intercultural, interétnica, de género e de exceções sexuais (...)” (tradução livre
da autora do texto original em espanhol disponível em http://latabacalera.net/about-la-tabacalera/, acedido em junho
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No âmbito das comemorações do 518º aniversário da SCML, foi concluída a requalificação
do imóvel, que seria inaugurado em 2016 (Idem).
O Centro Social integra um Centro de Dia, com capacidade para 120 utentes, uma Ludoteca,
para 40 crianças e jovens, e um Espaço de Inclusão Digital.
O primeiro, naturalmente, presta apoio à população adulta e idosa através de atividades
sócio recreativas e culturais, que visam a manutenção e permanência dos utentes no
seu meio familiar e social. O Centro de Dia tem como objetivos principais a prevenção
dos efeitos do envelhecimento, com vista à manutenção da autonomia e à melhoria da
qualidade de vida, a quebra da solidão e do isolamento e o favorecimento das relações
intergeracionais, através da colaboração de vários grupos etários nas diferentes atividades
que o Centro de Dia proporciona. Este Centro de Dia presta ainda apoio a residentes do
Bairro Alto que, embora não tenham qualquer vínculo com o Centro de Dia, beneficiam dos
seus serviços: refeitório, balneário, lavandaria e transporte.
A Ludoteca é um espaço dedicado a crianças entre os seis e os dezoito anos de idade
que residam ou frequentem um estabelecimento de ensino na freguesia da Misericórdia.
Como principal objetivo, a Ludoteca visa contribuir para o desenvolvimento global das
crianças promovendo, para além de atividades de caráter lúdico e educativo, destinadas à
ocupação dos tempos livres e planeadas de acordo com aqueles que são os interesses dos
mais novos, atividades que neles incutam os valores de entreajuda, cooperação e respeito
pelos outros, sendo as atividades intergeracionais uma componente estrutural do trabalho
desenvolvido neste espaço (Figura 20).
Por fim, o Espaço de Inclusão Digital (EID) é um local lúdico e de partilha que não se limita
apenas ao ensino/acesso e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Neste
EID a inclusão digital passa por fazer os utentes compreenderem as diversas formas de
emissão de informação, criando nos mesmos uma noção de maior inserção social e cultural. O
EID contribui para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e sociais dos seus utentes,
oferecendo condições para que estes compreendam e possam agir perante os desafios da
sociedade informacional em que vivemos. O EID oferece não só a formação em TIC e iniciação
à Informática, como também oferece ajuda na elaboração de CV e de Cartas de Apresentação,
na procura de emprego, presta apoio aos trabalhos de casa das crianças e ainda funciona
como espaço de convívio e partilha de saberes para a população idosa. O EID funciona,
assim, como um ponto de encontro de gerações, de culturas e de combate ao isolamento,
capacitando jovens e idosos para a autonomia e independência no uso das TIC (Figura 19).
Passaremos agora à caracterização física do edifício, enquadrando os seus diferentes usos
por piso.
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O Centro Social de São Boaventura é constituído por cinco pisos, incluindo o sótão, sendo
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pisos. Embora as atividades aqui desenvolvidas promovam o contacto intergeracional, em
termos físicos encontramos a Ludoteca no piso térreo e o Centro de Dia no piso 2.
Figuras 19. e 20. Espaço de Inclusão Digital e vista para a Ludoteca e corredor
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O piso 3 dispõe de uma sala para desenvolvimento de atividades de Artes Plásticas e
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Criativas, duas salas de reuniões, três gabinetes de uso dos funcionários e instalações
sanitárias. Num desses escritórios encontramos instalado o Serviço de Apoio Domiciliário.
Este é um serviço de que a SCML dispõe para prestar apoio à população idosa e
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Figuras 21. e 22. Sala de Convívio e sala de refeições
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O piso 4 é o sótão, onde são guardados alguns trabalhos desenvolvidos pelos utentes do
Centro Social e os materiais necessários para as diferentes atividades.
Maria
Maria
Baptista
Baptista
Mendes
Mendes
100 à exceção do piso 2, onde foi feito o
Relativamente aos materiais usados no 100
edifício,
restauro das escadas principais e das escadas de serviço, do teto da cafetaria e das duas
salas de convívio, e do piso 3, onde foi restaurado por inteiro o quarto pertencente à filha
da família Paiva de Andrada, o edifício não possui os materiais originais. Todas as divisões
apresentam paredes rebocadas a branco e os pavimentos dividem-se entre pavimento
cerâmico e pavimento flutuante. Os vãos são de dimensão considerável e por isso todos os
espaços para uso dos utentes têm iluminação e ventilação naturais, tornando os espaços
adequados ao seu uso.
3.2. Centro de Inovação da Mouraria
O Centro de Inovação da Mouraria (CIM) fica localizado num complexo edificado na Travessa
dos Lagares, nº 23, que é propriedade municipal desde 1998. Aqui encontra-se instalada
a primeira incubadora de Lisboa que apoia projetos e ideias de negócio das indústrias
criativas, com especial foco nas áreas do Design, Moda, Música, Média, Joalharia, Azulejaria,
entre outras (CML, 2017 a).
Para ajudar no desenvolvimento destes projetos de negócio, o CIM dispõe de postos de
trabalho totalmente equipados e dá apoio na gestão, na formação e consultoria, no marketing,
na assessoria jurídica, no acesso a soluções de financiamento e no desenvolvimento e
apoio à comercialização dos produtos e serviços (Idem).
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Tem cerca de 1.400 m2 divididos em oito salas onde se encontram os cerca de cinquenta
postos de trabalho, uma sala para a equipa de gestão, uma sala de reuniões, uma sala
multiusos, uma copa, um pátio interior, um jardim e um espaço exterior (CML, 2017 b).
A GRAÇA
A GRAÇA
(DE (DE
LISBOA).
LISBOA).
A REABILITAÇÃO
A REABILITAÇÃO
DO EDIFICADO
DO EDIFICADO

COMO
COMO
ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA
PARA
PARA
A CONVIVÊNCIA
A CONVIVÊNCIA
INTERÉTNICA
INTERÉTNICA
E INTERGERACIONAL
E INTERGERACIONAL
– –
O CIM concilia
ainda
dois espaços
que
podem
para
eventos:
CULTURALIDADES,
CULTURALIDADES,
UM
UM
ESTUDO
ESTUDO
DEser
CASO
DEreservados
CASO
NO CENTRO
NO CENTRO
DA CIDADE
DA
CIDADEuma sala
multiusos com 50 lugares sentados, equipada com uma tela de 2x2m, projetor, leitor de
DVD e sistema de som, (Figura 25) e um espaço exterior com cerca de 376 m2 CML, 2017 c).
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descobertos diversos vestígios arqueológicos, sendo os mais relevantes os de duas fontes
datadas do princípio da expansão portuguesa (Idem).
As obras de reabilitação e adaptação a incubadora começaram em 2011, com financiamento
oriundo do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), e ficariam concluídas três
anos depois, em 2014. A intervenção neste complexo edificado, cujo projeto de arquitetura
é da autoria do atelier DNSJ.arq., teve como premissa manter e valorizar a morfologia e a
tipologia da construção, mantendo as suas características islâmico-medievais, assim como
os seus elementos mais marcantes, como as escadas e as estruturas em madeira (Idem).
O interior dos edifícios foi alterado sempre que necessário, por forma a dotar
convenientemente o espaço para a instalação do CIM e das suas atividades. O complexo
edificado é ainda apoiado por uma nova construção onde se localizam umas escadas, um
elevador, instalações sanitárias e a sala multiusos, que pode funcionar autonomamente ou
ligada às valências do CIM (Simões, 2015).
No projeto de reabilitação foram usados materiais e estruturas ligeiras e contemporâneas
(Idem) e os diversos tipos de vãos existentes permitem a entrada da luz, ora de forma
abundante, ora de forma mais discreta, pelos diferentes espaços.
3.3. Centro de Promoção Social Rainha D. Leonor
Este Centro encontra-se inserido num complexo edificado propriedade da GEBALIS na Rua
dos Sapadores, nº 153, e ocupa o local previsto originalmente para instalação de lojas no
piso -1 de um edifício de habitação.
Neste Centro encontra-se instalada uma Creche, um Jardim de Infância e um Centro para
Jovens, distribuídos num único piso, em torno de um pátio exterior. A circulação é feita por
dois corredores, ambos interiores, um junto ao pátio exterior e outro que permite a ligação
entre as salas interiores e as semi-interiores.
Estando localizado num piso enterrado, naturalmente, os espaços não têm iluminação
natural direta, esta apenas lhes chega pelos vãos do corredor que faz a ligação ao pátio
exterior.
Este Centro é constituído pela receção, um espaço administrativo, uma sala de reuniões,
uma biblioteca, os balneários dos funcionários, instalações sanitárias adaptadas para as
crianças, o berçário, a sala dos 1 aos 2 anos, com capacidade para 34 crianças, e a sala
dos 3 aos 4 anos, com capacidade para 45 crianças e o Centro para Jovens, dos 10 aos 18
anos de idade, com capacidade para 25 jovens durante o período da manhã e 25 durante o
Maria Baptista Mendes

105

Fonte:
Fonte:
SCML,
SCML,
2017.
2017.

Este
Este
Centro
Centro
é constituído
é constituído
pelapela
receção,
receção,
umum
espaço
espaço
administrativo,
administrativo,
uma
uma
salasala
de de
reuniões,
reuniões,
A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades,
um estudo de caso
noinstalações
centro da cidade
uma
uma
biblioteca,
biblioteca,
os os
balneários
balneários
dosdos
funcionários,
funcionários,
instalações
sanitárias
sanitárias
adaptadas
adaptadas
para
para
as as
crianças,
crianças,
o berçário,
o berçário,
a sala
a sala
dosdos
1 aos
1 aos
2 anos,
2 anos,
com
com
capacidade
capacidade
para
para
34 34
crianças,
crianças,
e aesala
a sala
dosdos
3 aos
3 aos
4 anos,
4 anos,
com
com
capacidade
capacidade
para
para
45 45
crianças
crianças
e oeCentro
o Centro
para
para
Jovens,
Jovens,
dosdos
10 10
aosaos
18 18
anos
anos
de de
idade,
idade,
com
com
capacidade
capacidade
para
para
25 25
jovens
jovens
durante
durante
o período
o período
da da
manhã
manhã
e 25
e 25
durante
durante
o
período
o
período
da
da
tarde.
tarde.
O
refeitório
O
refeitório
é
o
é
espaço
o
espaço
que
que
simultaneamente
simultaneamente
comporta
comporta
todas
todas
período da tarde. O refeitório é o espaço que simultaneamente comporta todas as crianças
as crianças
as crianças
e é eservido
é servido
pelapela
cozinha
cozinha
e despensa.
e despensa.
e é servido pela cozinha e despensa.
O Centro
O Centro
apresenta
apresenta
paredes
paredes
rebocadas
rebocadas
e pintadas
e pintadas
a branco
a branco
e linóleo
e linóleo
no no
pavimento,
pavimento,
O Centro apresenta paredes rebocadas e pintadas a branco e linóleo no pavimento, material
material
material
esseesse
queque
se prolonga
se prolonga
também
também
pelas
pelas
paredes,
paredes,
cumprindo
cumprindo
a função
a função
de lambrim.
de lambrim.
esse que se prolonga também pelas paredes, cumprindo a função de lambrim.
Imagens
Imagens
2927.
2927.
e 3028.
e 3028.
Sala
Sala
de apoio
de apoio
à creche
à creche
e vista
e vista
para
para
a sala
a sala
de refeições,
de refeições,
corredor
corredor
e e
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3.4. Residências Assistidas do Bairro Padre Cruz
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Propriedade da SCML, esta nova construção com cerca de 3.000 m2 localiza-se na Rua do Rio
104104
Guadiana, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa. O edifício resulta de uma candidatura ao QREN
e insere-se no projeto municipal de requalificação do Bairro Padre Cruz, construído pela
autarquia em parceria com SCML, a quem compete a sua gestão. Embora as Residências
Assistidas tenham sido inauguradas em março de 2017, as restantes valências do edifício
começaram a funcionar em novembro de 2015.
Esta construção integra, para além das Residências Assistidas, uma Creche, um Centro de
Dia, um Espaço de Inclusão Digital (EID) e um Espaço de Animação Sócio Educativa.
Para além destas valências, este Centro presta ainda apoio aos habitantes do Bairro Padre
Cruz através da disponibilização de refeições e de serviços de lavandaria (à semelhança
do que acontece no Centro Social de São Boaventura); através do Serviço de Atendimento
Social são prestadas, aos residentes das freguesias de Benfica e de Carnide, consultas
com uma assistente social; através do Serviço de Apoio Domiciliário, é prestado apoio à
população idosa e dependente residente nas freguesias já enunciadas e também à de São
Domingos de Benfica.
Este edifício é constituído por quatro pisos, sendo quatro deles destinados às Residências
Assistidas. O piso térreo é ocupado pelas restantes valências aqui disponibilizadas pela
SCML.
Maria Baptista Mendes

106

Coment
Com
imagem
imagd
pela pela
SCM
dissemina
disse

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

Numa das alas do piso térreo situa-se a Creche, para crianças dos quatro meses aos três anos
de idade, que é constituída pela sala dos 4 meses a 1 ano e tem capacidade para oito crianças,
pela sala dos 1 aos 2 anos, com capacidade para catorze crianças e pela sala dos 2 aos 3 anos,
que comporta dezoito crianças. Estas salas têm o apoio de instalações sanitárias adaptadas
para as crianças, um fraldário, uma copa de leites e um refeitório que, após o almoço, funciona
também como sala para a sesta. As crianças dos 4 meses a 1 ano têm disponível um pequeno
espaço exterior, independente do recreio destinado às crianças dos 1 aos 3 anos.
A Creche é ainda apoiada por uma cozinha, despensas, uma sala de reuniões, um espaço
de arrumos, sala de espera, instalações sanitárias para os pais e para os funcionários e
ainda uma sala de isolamento, onde são colocadas as crianças que se suspeita serem
portadoras de doenças contagiosas.
Na outra ala do piso térreo encontramos o Centro de Dia, o EID e o Espaço de Animação
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Figuras 29. e 30. Vista exterior das Residências Assistidas do Bairro Padre Cruz
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No piso térreo encontramos ainda o EID e uma biblioteca, para uso de todos os utentes,
o espaço de Atendimento Social e as restantes instalações de apoio necessárias, como
enfermaria, instalações sanitárias, balneários para os utentes e para os funcionários
(independentes), cozinha, lavandaria e a sala onde se encontra o sistema de Gestão Técnica
Centralizada (GTC).
Por fim, nos três pisos superiores encontramos as trinta Residências Assistidas e, numa ala
do piso 1, os gabinetes das responsáveis pela gestão do edifício e das ajudantes familiares,
que prestam o apoio domiciliário.
As trinta Residências Assistidas são residências que, tal como o nome indica, e à semelhança
de qualquer casa de habitação, possuem um morador que as gere e delas cuida, porém
com alguma assistência. Essa assistência passa por serviços complementares, como a
lavandaria, a disponibilização de refeições e de limpeza da casa e ainda o transporte para
pequenas idas às compras ou consultas médicas.
Para ser candidato a estas residências basta ter 65 ou mais anos e ser completamente
independente. A renda mensal de um apartamento corresponde a 10% do rendimento
líquido do morador. No seu conjunto, estas residências têm capacidade para 36 pessoas.
Relativamente aos apartamentos, existem apenas duas tipologias disponíveis, para uma ou
para duas pessoas, ambas constituídas por uma kitchenette e uma sala, um quarto e uma
instalação sanitária completamente adaptada e equipada com sistema de chamada SOS.
Como se pode observar na Figura 31 e na Figura 32, não existe qualquer barreira
arquitetónica nestas residências, que comunicam através de um vão, localizado na
kitchenette, com o corredor de circulação de entrada para os apartamentos.
Em termos de materialidades, destacamos o facto de, na Creche, situada no piso térreo,
ter sido utilizado linóleo para revestimento do pavimento. Este material prolonga-se
pelas paredes, cumprindo a função de lambrim, o que facilita a manutenção e limpeza do
espaço. A luz é abundante, com vãos de folha única de dimensões razoáveis e as portas e
o mobiliário são pintados de amarelo e laranja.
No que respeita à outra ala do piso térreo, na qual se situam o Centro de Dia, o EID e o
Espaço de Animação Socioeducativa, já não encontramos as materialidades usadas na
Creche: aqui o pavimento é cerâmico e as paredes são rebocadas a tinta de cor branca. De
referir que, por forma a otimizar a arrumação necessária a um espaço com todas estas
valências, a divisão entre o corredor de circulação e as salas do Centro de Dia ou da sala
de refeições é feita com recurso a armários, em substituição de paredes.
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Figuras 31. e 32. Vista para a kitchenette de um dos apartamentos e
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mais fácil de entender e clarificar a estratégia
a adotar na abordagem à nossa estratégia
de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Depois de estudados os dois casos de referência em Madrid e os quatro em Lisboa, ficámos
a conhecer uma variedade de soluções já encontradas em resposta a uma sociedade cada
vez mais alerta para aquela que é uma das grandes necessidades do seu humano: integrarse e ser parte da sua sociedade.
No caso de La Tabacalera, os indivíduos de um bairro da cidade juntaram-se e criaram
um lugar onde as suas ideias, preocupações e possíveis projetos são ouvidos e, juntos,
conseguiram desenvolver um centro onde foi criada uma comunidade cujos interesses,
por mais divergentes que sejam, permitiram a integração dessas diferenças e, em conjunto
com os restantes membros dessa mesma comunidade, criaram algo maior, mais inclusivo,
dando resposta a algo que é essencial a todos: o bem-estar em sociedade.
Tendo em conta o que observámos aquando da nossa visita às Residências Assistidas do
Bairro Padre Cruz ou ao Centro Social de São Boaventura, consideramos verdadeiramente
positivo o trabalho levado a cabo pelos funcionários dessas instituições, que diariamente
proporcionam serviços e atividades que visam prevenir os efeitos negativos do
envelhecimento, quebram as barreiras do isolamento e dinamizam o quotidiano dos idosos
com atividades que melhoram a sua qualidade de vida.
Foi deveras gratificante constatar que uma instituição como a SCML tem hoje como principal
objetivo a promoção das relações intergeracionais. Aparentemente, estas iniciativas têm
ainda um impacto discreto e difícil de medir; contudo, para os seus utentes, o dia a dia é
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feito de relações de entreajuda, de partilha de experiências e de relações de convivência,
onde as diferenças etárias não constituem uma barreira.
Com base na análise às Residências Assistidas do Bairro Padre Cruz, foi possível
estabelecer alguns paralelismos com o complexo edificado da Rua Angelina Vidal, pois
já verificámos que num mesmo edifício é possível criar habitação e articulá-la com outros
serviços que, em conjunto, têm a capacidade de alterar a rotina dos seus utentes.
Foi de grande relevância para nós conhecer estas instituições, que visitámos e onde
pudemos, de forma próxima e direta, observar e compreender como diferentes espaços
podem acolher e servir os seus utentes.
A presença dos utentes aquando da nossa visita foi igualmente decisiva porque, de outra
forma, não poderíamos ter compreendido como a construção e a articulação dos espaços
potencia a relação entre os utentes e facilita a mobilidade no interior dos edifícios.
O facto de termos visitado duas instituições onde a intergeracionalidade é diariamente
estimulada através das atividades aí desenvolvidas afetará as decisões acerca da nossa
abordagem ao complexo edificado na Rua Angelina Vidal, relativamente aos usos dos quais
pretendemos dotá-lo.
A oportunidade de visitar dois imóveis reabilitados, um imóvel adaptado a um uso
diferente daquele para o qual havia sido originalmente projetado e uma nova construção,
deu-nos a conhecer e permitiu-nos experienciar diferentes formas de uso dos espaços, as
suas potencialidades, as diferentes formas de contacto, de diálogo e de partilha entre os
diferentes utentes desses mesmos imóveis.
As diversas transformações dos espaços, a adaptação a vários usos, a presença simultânea
de muitos utentes, o uso da cor, o uso de diferentes materiais, as diferentes soluções
de mobilidade entre pisos, todas estas características e outras não poderiam ter sido
percecionadas através de fotografias.
Reiteramos, pois, o quão importantes foram estas visitas, não só pela forma como
influenciaram a nossa estratégia de intervenção, como também por nos darem a
oportunidade de conhecer pessoas para quem o princípio da cidade inclusiva e da
convivência social e cultural é um objetivo que se ritualiza quotidianamente.
No capítulo que se segue, daremos foco ao conceito de reabilitação do edificado e à sua
expressão na cidade de Lisboa. Consideramos que o enquadramento histórico deste
conceito se revestirá da maior relevância face à nossa postura e atitude em relação
ao complexo edificado da Rua Angelina Vidal, à forma como olhamos a cidade e como
encaramos a prática da arquitetura.
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CAPITULO V – A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO:
CONTEXTUALIZAÇÃO E PRESENÇA NA CIDADE DE LISBOA
1. NOTA INTRODUTÓRIA
O capítulo que agora se inicia procura trazer à discussão o conceito da reabilitação do
edificado, centrando-se esta análise na evolução do conceito ao longo do tempo, sobre as
diversas perspetivas em torno do mesmo e a sua importância para a valorização de um
novo modo de encarar as cidades (e seu edificado), assim como, na construção de uma
estratégia de marketing urbano.
Prosseguiremos este capítulo focando três autores que contribuíram para a evolução
e especificação do conceito de reabilitação do edificado - Viollet-le-Duc, John Ruskin e
Camillo Boito - e terminaremos com a análise da presença da reabilitação do edificado na
cidade de Lisboa.
Sem pretensões de exaustividade, iremos ainda focar o nosso olhar sobre aqueles que são
os dois documentos fundamentais para o entendimento da importância que a valorização e
manutenção do património edificado representam, sendo eles a Carta de Atenas e a Carta
de Veneza. Será através da análise destas duas Cartas que tentaremos mostrar como as
mesmas foram essenciais para a construção de um pensamento crítico em torno daquilo
que significam hoje as cidades e a importância que assumem do ponto de vista da cultura
e economia urbanas.
Com este capítulo pretendemos clarificar o conceito de reabilitação do edificado e evidenciar
a sua relevância na abordagem aos projetos de arquitetura que se centram na reabilitação
de centros antigos.
Esta abordagem sustentará o capítulo seguinte, que se focalizará na apresentação da
nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
2. AS PERSPETIVAS DE VIOLLET-LE-DUC, JOHN RUSKIN E CAMILLO BOITO
Para melhor entender a evolução do conceito de reabilitação e restauro dos edifícios,
consideramos pertinente evidenciar três linhas de pensamento, que acabaram por ter
reflexos na redação quer da Carta de Atenas, quer de Veneza, e que foram desenvolvidas
pelos autores Viollet-Le-Duc, John Ruskin e Camillo Boito e, ainda hoje, se revelam atuais
na abordagem levada a cabo em diversos projetos de arquitetura, embora estes autores
tenham desenvolvido o seu trabalho no início do séc. XIX e princípio do séc. XX.
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2.1. Viollet-le-Duc (1814 - 1879)
Um dos primeiros estudiosos a elaborar o conceito moderno de restauro foi o arquiteto e
teórico Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, que tentou através deste conceito estabelecer
uma metodologia e princípios de intervenção em monumentos históricos (Santos, 2005).
A forma racional, lógica e coesa das suas teorias contrastava, no entanto, com a forma
abusiva e categórica com que atuava nos seus projetos e, por isso, muitos foram os
arquitetos, arqueólogos e teóricos do séc. XX que condenaram a forma como encarava
o restauro dos edifícios, numa tentativa de inovação, sem se limitar simplesmente ao
restauro das formas originais presentes nos mesmos (Idem).
A teoria do restauro de Viollet-le-Duc foi produto de uma série de eventos económicos, políticos
e sociais que, na altura, alastravam na Europa, como o Iluminismo (1650 - 1700), a Revolução
Industrial (1760 - 1840) e a Revolução Francesa (1789 - 1799) e que levaram ao crescimento
de um sentimento de proteção em relação aos edifícios históricos da Antiguidade, alterando
a relação com o Passado e despertando a rutura deste com o Presente.
Hoje é inegável o contributo essencial das suas teorias para o restauro contemporâneo,
sobretudo na metodologia de projeto, através da importância dada aos levantamentos
detalhados dos edifícios. Viollet-le-Duc desenvolveu o seu interesse e aprofundou os seus
conhecimentos pela Arquitetura Medieval e pela Arquitetura Clássica, o que o levou a
constatar que, ao contrapor os dois estilos distintos, existiam princípios que relacionavam
a forma com a função e estrutura da ornamentação dos edifícios, independentemente do
estilo arquitetónico adotado (Idem).
Em 1840, a Comissão dos Monumentos Históricos (criada em 1837) designou Viollet-leDuc para dirigir a obra de restauro da Igreja de Madelaine de Vézelay. Na altura, este não
possuía ainda qualquer experiência no campo, mas o projeto foi bem sucedido e acabou por
alavancar a carreira de Viollet-le-Duc que, posteriormente, foi chamado para os restauros
da Catedral de Notre Dame, em Paris, e da Igreja de Saint-Sernin, em Toulouse (Cosme, s.d.).
Nas suas intervenções, Viollet-le-Duc usou uma linguagem neo-Gótica inserida de
forma indiferenciada nas obras antigas, levando a que, por isso mesmo, estas fossem
extremamente criticadas. É que, para Viollet-leDuc, “To restore a building is not to take
care of it, repair it, or remake it, but to return it to a finished state which may in fact never
have actually existed.” (Cosme, s.d.: 11).5
5 “Fazer o restauro de um edifício não é cuidar dele, repará-lo ou refazê-lo, mas sim devolve-lo a um
estado concluído que pode, na realidade, nunca ter existido.” (tradução livre da autora do texto original
em inglês).
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Entretanto, também a sua obra teórica começava a ganhar reconhecimento. Esta incidia em
temas variados, como o papel do arquiteto e as suas condições de trabalho, documentos
técnicos onde ensinava técnicas medievais, formas de levantamento, verificação e análise
de patologias, técnicas de restauro... (Santos, 2005).
O trabalho teórico de Viollet-le-Duc demonstra o grande conhecimento que este detinha
sobre arquitetura e construção, mais especificamente sobre Arquitetura Medieval, e a sua
forte preocupação em adequar estruturas, formas, materiais e funções na conceção do
projeto de restauro de maneira a encontrar um “modelo ideal” (Idem).
Viollet-le-Duc acreditava que, para intervir num edifício, tinha de o estudar até ao ínfimo
detalhe, através de uma análise profunda da história do edifício e de como ele teria sido
feito no projeto original, acabando por, deste modo, estabelecer aquela que viria a ser uma
das bases do restauro científico. Assim, conviria deter todo o conhecimento e experiência
da época em que o mesmo fora concebido e seria capaz de produzir o “modelo ideal” que
acabaria por impor em cada uma das suas obras de restauro (Cosme, s.d.).
Por este motivo, o modo de restauro de Viollet-le-Duc é, ainda hoje, criticado por muitos.
Na busca da perfeição através do seu “modelo ideal”, da retoma ao projeto original e da
unidade estilística, acabaria por desprezar as modificações, acréscimos e defeitos ocorridos
no edifício ao longo do tempo, impondo a pureza de um estilo e acabando por, em muitas
das suas obras, reconstituir edifícios inteiros a partir da sua própria conceção, levando à
construção de um edifício completamente diferente do original. Para Viollet-le-Duc, o autor
do projeto de restauro deveria ser um construtor apto e experiente, que deveria conhecer
os diferentes procedimentos de construção das diferentes épocas históricas.
Percebe-se agora que Viollet-le-Duc, ao atuar com base num modelo que considerava
perfeito e adequado, acabou por propor soluções para as suas obras de restauro que não
respeitavam os edifícios nem a sua História. Não conseguindo atuar com imparcialidade
e de forma coerente, acabou por sobrepor a pureza e a reconstituição estilística que ele
próprio determinava à historicidade dos monumentos.
2.2. John Ruskin (1819 – 1900)
Pode considerar-se que o conceito de património histórico foi enriquecido graças ao
trabalho desenvolvido pelo escritor, crítico de arte e sociólogo John Ruskin e ao seu
importante papel como um dos precursores na preservação das obras do passado, na
defesa da conservação como método para a preservação dos monumentos históricos
(Dias de Oliveira, 2007) e no entendimento e disseminação do conhecimento em torno da
arte e da arquitetura da Idade Média (Cosme, s.d.).
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O pensamento de John Ruskin foi produto da época em que viveu, época essa onde se
acentuou a dicotomia entre os antigos costumes sociais e os novos que emergiam, produto
da Revolução Industrial em Inglaterra (1760 - 1840) que se desenvolvia, levando-o a lutar
contra os efeitos negativos da industrialização em prol da manutenção de uma forte
relação com a cultura tradicional (Dias de Oliveira, 2007).
As suas principais críticas recaíram sobre as obras de restauro que, contemporaneamente,
estavam a ser executadas, sobretudo em França, através do trabalho de Viollet-le-Duc.
Para Ruskin, o restauro equivalia à destruição do edifício, nada de positivo advinha desse
processo, considerando ser impossível restituir, através desse processo o que, outrora
havia sido belo no edifício, por isso afirmou:
“The real meaning of the word restoration cannot be understood by the public, nor by those
caring to watch over our public monuments. It means the most complete destruction that a
building can suffer, a destruction which the smallest plot cannot escape from. I will not harp on
about this point: it is impossible, as impossible as resuscitating the dead, to restore what was
grand and beautiful in architecture.” (Cosme, s.d.: 13).6

Aos olhos de Ruskin, o restauro transformava de forma negativa os edifícios, resumia-se
simplesmente a uma imitação da arquitetura passada, descrevendo falsamente aquilo que
havia sido esse edifício, criando uma réplica e um falso testemunho histórico do mesmo.
Através do processo de restauro, a autenticidade dos monumentos históricos era afetada
e dava-se a perda de grande parte do significado documental dos mesmos.
Para Ruskin o processo de restauro deveria ser substituído pela manutenção periódica dos
monumentos históricos, evitando assim danos maiores causados pelas intervenções de
restauro e, deste modo, preservar a ação do tempo e o testemunho histórico nos edifícios
(Dias de Oliveira, 2007). Esta era a perspetiva de Ruskin: a degradação dos edifícios fazia
parte da história dos mesmos, sendo, por isso, o restauro uma agressão a essa degradação.
Se, no entanto, se optasse pela conservação dos edifícios, seria permitido entender a
relação existente entre os diversos estilos arquitetónicos e as técnicas construtivas,
compreendendo, consequentemente, a história e a arte dos edifícios, o que contribuiria
para o desenvolvimento cultural das cidades.
Através da conservação deste processo, Ruskin defendia que se manteria vivo o testemunho
do passado e que tal possibilitaria que os indivíduos de uma cidade se identificassem com
6“O verdadeiro significado da palavra restauro não pode ser entendido pelo público, nem por aqueles
que estão responsáveis por vigiar os nossos monumentos públicos. Isso significa a destruição mais
completa que um edifício pode sofrer, uma destruição da qual a menor parcela não pode escapar. Não
vou incidir mais sobre este ponto: é impossível, tão impossível como ressuscitar os mortos, restaurar o
que outrora foi grandioso e bonito na arquitetura.” (tradução livre da autora do texto original em inglês).
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os espaços urbanos e os monumentos históricos criando, assim, referências de identidade,
de apropriação e de memória destes com o espaço construído das cidades (Idem).
Ao processo de conservação de Ruskin é associada uma visão romântica, uma vez que
este remete para a ideia de que somente seria possível salvar o testemunho patrimonial
se os processos de manutenção dos edifícios permitissem o “congelamento” destas e dos
seus centros urbanos no tempo. São as marcas desse tempo que imprimem no edificado
o seu principal e mais importante atributo, permanecendo íntegro com a passagem dos
anos e transmitindo beleza aos mesmos (Idem). A essência de um edifício era, para Ruskin,
produto das marcas do tempo, eram estas que lhe conferiam vida e valor.
Ruskin via a Arquitetura como algo que era capaz de eternizar o valor histórico e cultural
das cidades, devendo os edifícios atravessar o Tempo de forma intocável, envelhecendo
naturalmente como o Tempo assim o permitisse e, admitindo a possível morte dos edifícios
(Idem).
Ruskin não admitia acréscimos, imitações ou cópias, daí ser tão crítico em relação aos
processos de restauro de Viollet-le-Duc, mas ainda assim previa exceções no caso de
pequenos trabalhos de intervenção que evitassem a ruína ou destruição prematura dos
edifícios. Nesse sentido, recomendava o reforço estrutural de elementos de madeira ou
metal quando estes estavam em risco de se degradar e perder (Idem).
Concluindo, Ruskin defendia o respeito absoluto pela matéria original dos edifícios, pois
esta era testemunho das transformações destes no Tempo. Ao invés do trabalho de
restauro, a atitude a ser tomada perante os edifícios deveria ser a de simples trabalhos
de manutenção e conservação (para evitar a sua degradação total) ou a de contemplação,
simplesmente.
2.3. Camillo Boito (1836 – 1914)
Ocupando uma posição moderada entre as teorias de Viollet-le-Duc e de Ruskin,
encontramos Camillo Boito, arquiteto, ensaísta e escritor, que escolheu fundamentar as
suas teorias fazendo o seu confronto entre as duas teorias extremistas de Viollet-le-Duc e
de Ruskin (Cosme, s.d.).
Durante o seu período de estudos académicos, desenvolveu especial interesse pelo
estilo Neoclássico, para posteriormente se dedicar ao estudo da arquitetura medieval
italiana, tendência essa que foi impulsionada pelo contexto sócio cultural em que vivia - as
províncias italianas estavam a passar por um processo de unificação que reconhecia a
arquitetura medieval como identidade do caráter nacional (Dias de Oliveira, 2009).
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Quando iniciou os seus projetos de restauro, a sua intervenção centrava-se na preservação
das marcas do Tempo e na demolição dos elementos que, no decorrer dos anos, haviam
sido acrescentados e que se diferenciavam do estilo original do edifício, sugerindo que os
novos elementos a construir traduzissem o estilo da arquitetura pré-existente (Dias de
Oliveira, 2009).
O seu método de intervenção nos edifícios refletia o restauro estilístico à maneira de Violletle-Duc mas, ao mesmo tempo, preservava as marcas da degradação deixadas ao longo do
tempo, evocando, assim, a teoria de Ruskin.
No entanto, ao contrário deste último, bastante conservador no que respeitava à defesa
da originalidade dos edifícios, Boito conseguiu manipular melhor a sua intervenção nos
edifícios graças ao seu sentido crítico e grande conhecimento dos estilos dos edifícios que
restaurava. Para Boito, os edifícios não deveriam adquirir uma unidade formal baseada em
analogias estilísticas, nem, muito menos, os monumentos poderiam chegar à ruína.
Em suma, Boito considerava que para um edifício preservar a sua unidade e integridade, o
arquiteto, no seu projeto de restauro, deveria limitar a sua intervenção ao mínimo possível,
não inventando nada, pondo de parte a sua personalidade e limitando-se a fazer apenas o
estritamente necessário (Cosme, s.d.).
Ao defender o respeito pela preexistência, a intervenção mínima e o interesse pela
conservação dos elementos construtivos, a distinção e a reversibilidade das novas
intervenções, a manutenção das marcas deixadas pela passagem do Tempo nos edifícios,
por estas traduzirem a sua história, e a procura da harmonia entre as marcas do Passado
e do Presente através da distinção material, Camillo Boito contribuiu de forma direta para
o desenvolvimento dos princípios modernos do restauro (Dias de Oliveira, 2009).
Na sua obra alertou para os perigos que poderiam vir a surgir, produto das intervenções
de restauro, que poderiam trazer em si uma ideia vaga daquilo que realmente poderia
ter sido o edifício. Para Boito, o autor responsável pelo projeto de restauro deveria
encontrar no conjunto edificado e nos documentos e fontes originais da obra a base para a
fundamentação da sua intervenção e, no caso desses não existirem, fazer uso do seu bom
senso e infligir sobre o edifício o mínimo de ações possíveis. Desse modo seria possível
respeitar a materialidade dos edifícios e conservar o seu aspeto pitoresco (Idem).
No seu discurso, Boito acabou por representar a evolução da teoria do restauro a partir da
revisão e adaptação das obras de Viollet-le-Duc e Ruskin, revisão essa que estaria, anos
mais tarde, igualmente ligada à elaboração da Carta de Atenas (1931).
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Por último, devemos referir que foi graças a Boito que ficou evidenciado que os conceitos
de conservação e restauro não poderiam significar a mesma coisa. Assim, a conservação
periódica deveria ser entendida como um instrumento eficaz de preservação e o restauro
só deveria ser aplicado nos edifícios apenas quando necessário, para que não se perdessem
os valores e as memórias nelas implícitas (Idem).
3. AS CARTAS DE ATENAS E DE VENEZA
3.1. A Carta de Atenas (1931)
A Carta de Atenas surgiu no contexto da Conferência Internacional de Atenas sobre
o Restauro dos Monumentos, foi o primeiro documento oficial criado com o objetivo de
alertar para a importância da proteção dos monumentos. Nesta Carta ficou definida, pela
primeira vez, uma perspetiva concreta através da qual se defendia que o restauro dos
monumentos se deveria processar a nível internacional, prevalecendo a ideia de que os
monumentos deveriam ser mantidos e que aos mesmos deveria ser dado um uso que os
mantivesse com vida, por forma a prevenir a sua degradação e evitando, assim, recorrer
à sua reconstituição.
Este documento divide-se em sete pontos distintos, dos quais destacaremos, apenas
aqueles que, dada a natureza e objetivos desta dissertação se afiguram como os mais
relevantes para enquadrar a estratégia de intervenção que adotaremos para a área em
estudo.
No primeiro ponto da Carta, denominado “Doutrinas e Princípios Gerais”, a Conferência
constata que, depois de expostos os princípios gerais pelos quais cada um dos diferentes
Estados (presentes na Conferência) se rege relativamente à proteção dos Monumentos,
predomina a tendência para assegurar a conservação dos edifícios através da instituição de
uma manutenção permanente e regular, abandonando a tendência para as reconstituições
integrais dos mesmos. No entanto, se a degradação ou destruição dos edifícios for de
tal forma acentuada que o restauro dos mesmos surja como algo indispensável, este
documento recomenda o respeito pela História e linguagem artística, sem excluir o estilo
de nenhuma época. A manutenção da ocupação dos monumentos é recomendada, por
forma a assegurar a continuidade da sua vida, fazendo a ressalva de que a sua utilização
deve respeitar sempre o seu carácter histórico ou artístico.
No ponto denominado “Administração e Legislação dos Monumentos Históricos”, a
Conferência aprovou de forma unânime o direito da coletividade perante a propriedade
privada. Depois de ouvidas as diversas legislações que visam proteger os monumentos em
cada uma das diferentes Nações presentes na Conferência, constatou-se que a principal
Maria Baptista Mendes

117

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

diferença entre as mesmas advinha das dificuldades de conciliação entre o direito público
e o direito dos particulares. Por esse motivo, a Conferência aconselha que, na aprovação
da legislação de cada Estado, seja tida em conta a sua adequação às circunstâncias locais
e à opinião pública, de forma a evitar a oposição das mesmas, e tendo simultaneamente
em conta os sacrifícios que os proprietários são obrigados a assumir no interesse geral.
A Conferência apela ainda para a necessidade de, em cada Estado, a autoridade pública
ser investida de poder para, em caso de urgência, ser chamada a tomar medidas na
conservação dos monumentos.
No terceiro ponto sobre “A Valorização dos Monumentos”, a Conferência apela para que,
na construção de novos edifícios, sejam respeitados o caráter e a fisionomia das cidades,
sobretudo na proximidade de monumentos antigos, cuja envolvente deve ser alvo de
cuidados particulares, com vista à sua conservação. A Conferência refere também que
deve ser feito um estudo das espécies vegetais a plantar e a ornamentar os monumentos,
por forma a conservar o seu caráter antigo. Recomenda ainda a eliminação de qualquer
publicidade e também da “presença abusiva de postes ou fios telefónicos, de toda a
indústria ruidosa, incluindo as chaminés altas, na vizinhança dos monumentos artísticos
ou históricos” (Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos,
1931: 2).
No quarto ponto, referente aos “Materiais de restauro”, é sugerido o emprego de todos os
recursos da técnica moderna para a manutenção dos monumentos e consolidação dos
edifícios antigos, especialmente o betão armado, desde que usados de forma sensata. Por
forma a não alterar o aspeto e carácter do edifício a restaurar, é sugerido que os elementos
estruturais devem ser sempre dissimulados, exceto se tal não for possível.
O quinto ponto faz referência à degradação e deterioração que afetam os monumentos,
as quais a Conferência considera ficarem cada vez mais a dever-se à ação dos agentes
atmosféricos. Destaca de forma positiva os métodos de conservação e precaução utilizados
na estatuária monumental e apela para a colaboração internacional entre conservadores
de monumentos e arquitetos com representantes das ciências físicas, químicas e naturais,
por forma a alcançar métodos de conservação capazes de serem aplicáveis a diferentes
casos.
Por último, destacamos o sexto ponto, que se intitula: “A técnica de conservação”. A Carta
estipula que, no caso das ruínas, se deve impor a conservação escrupulosa das mesmas,
devendo ser aplicada a técnica da anastilose, que prevê a recolocação no devido lugar
dos elementos originais encontrados, sempre que o caso assim o permita. Define ainda
que, nos casos em que a conservação de ruínas encontradas se revele impossível, as
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mesmas devam ser de novo enterradas, após, naturalmente, terem sido alvo de um
levantamento rigoroso. Relativamente a outros monumentos, a Conferência aconselha a
análise detalhada das patologias encontradas antes de qualquer ação de conservação ou
restauro nos mesmos.
Embora esta Carta tenha sofrido posteriormente algumas revisões (1998 e 2003), podemos
concluir sucintamente que, embora sejam recomendados o uso e a manutenção dos
monumentos, a intervenção nos mesmos deve ser contida, preservando os seus traços
originais e não evidenciando as marcas e as técnicas do Presente. Ou seja, toda a nova
intervenção deve estar dissimulada.
Em certa medida, e quando comparada com a Carta de Veneza (da qual falaremos de
seguida), podemos considerar a Carta de Atenas como o primeiro documento de referência
a definir diretrizes internacionais nesta área, contudo parece ser um documento pouco
flexível, pois recusa a possibilidade de diálogo entre os monumentos e o espaço em que
estão inseridos nas cidades, espaço esse que, naturalmente, evolui e se transforma mas
que, de acordo com as indicações dadas nesta Carta, deverá permanecer estanque, sendo
indispensável interferir o mínimo possível com os monumentos e sua envolvente.
3.2. A Carta de Veneza (1964)
A Carta de Veneza, elaborada pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e
Restauro de Bens Culturais, no II Congresso Internacional de Arquitetos e de Técnicos de
Monumentos Históricos (1964), é, ainda hoje, o documento de maior impacto em termos
patrimoniais, uma vez que vem dar realce e importância às metodologias de conservação
e restauro dos edifícios.
Com esta Carta definem-se os quadros a nível metodológico para as operações de restauro,
oferecendo perspetivas alternativas às veiculadas nos anos 30, na Carta de Atenas.
A principal diferença que este documento deixa transparecer em relação à Carta anterior
tem a ver com a reprovação da metodologia de restauro à maneira de Viollet-le-Duc, que
defende o processo de restauro como o de uma reconstituição, de uma cópia da obra
original.
Com a publicação da Carta de Veneza, toma-se em consideração a História do edifício e a
marca deixada pelas diferentes épocas de construção que o caracterizam. Este documento
realça igualmente a importância e a necessidade de que os trabalhos de manutenção e
conservação assumam um caráter permanente, a fim de impedir, de uma forma mais
eficaz, perdas patrimoniais nos edifícios.
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A reutilização dos edifícios passa a ser tida em conta, desde que tal constitua um motivo
para salvar o monumento e ainda que isso implique modificações consideráveis na
estrutura existente. É também de referir que a Carta de Veneza salienta que as operações
de reutilização devem assumir uma marca contemporânea evidente.
Serão salientados apenas os aspetos mais relevantes no que se refere às práticas atuais
de reabilitação e restauro do edificado. Começamos por destacar os três primeiros artigos
da Carta, onde é enunciada a definição de monumento histórico; onde é feita referência
à responsabilidade que as operações de conservação e restauro assumem; e onde se
esclarece o que estas operações visam proteger. Assim, e de forma sucinta, o monumento
histórico abarca não só o edifício isolado mas também o lugar, urbano ou rural, onde se
insere, pois também este é testemunho de uma civilização, de uma evolução ou de um
acontecimento histórico. Significa isto que a definição de monumento histórico passa a
estender-se não só às grandes obras, mas também àquelas de dimensões mais modestas
mas que, com o tempo, adquiriram significado cultural.
As operações de conservação e restauro dos monumentos devem considerar a colaboração
de todas as ciências, técnicas e disciplinas que possam contribuir para o estudo e
salvaguarda dos mesmos.
Estas operações têm como objetivo proteger quer a obra de arte, quer a memória
histórica do monumento. É importante também tomar em consideração os contributos
teóricos que historiadores, arqueólogos ou professores possam proporcionar, a fim de
mais amplamente fundamentar a origem, evolução e desenvolvimento dos monumentos,
bem como os conteúdos técnicos que arquitetos, engenheiros ou restauradores consigam
abarcar, para uma mais acertada e eficaz resposta ao processo de conservação e restauro
do monumento.
O enunciado nestes três artigos da Carta de Veneza revela uma das principais preocupações
a que este documento visou dar resposta: garantir que não só é considerado património
o monumento, como também a paisagem ou o lugar que, tal como aquele, possuem valor
cultural e merecem, por isso, cuidados de preservação. Ou seja, passam a ser considerados
património arquitetónico não só o monumento em si mas também o lugar e a envolvente
onde o próprio monumento se encontra inserido, visto que, com a evolução no tempo da
noção global do conceito de património, também as paisagens, urbanas e rurais, passaram
a possuir valor patrimonial cultural associado a valores tão diversos como os históricos,
técnicos, artísticos, sociais e culturais.
Quanto ao ponto da Carta dedicado à Conservação, serão de destacar os artigos quinto,
sexto, sétimo e oitavo. No artigo quinto, é defendido que a conservação dos monumentos é
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sempre valorizada se associada a uma função útil à sociedade. No entanto, essa associação
deve ser feita tendo em conta a disposição e decoração dos edifícios, não alterando o seu
estado existente. No artigo sexto, esclarece-se que o enquadramento e envolvente do
monumento são parte integrante do mesmo e, por isso, devem ser tidos em conta no
processo de conservação. Por fim, nos artigos sétimo e oitavo, afirma-se que o monumento
não pode ser separado da História da qual é testemunho e marca e por isso a deslocação
e separação de todo ou parte do monumento, bem como de elementos decorativos,
esculturas ou pinturas, só deverão ser permitidos se for a única solução para garantir a
conservação dos mesmos.
No ponto referente ao Restauro, é esclarecido, no artigo nono, o que compreende
este tipo de operação: esta tem como objetivo máximo a conservação e revelação dos
valores estéticos dos monumentos, defendendo o respeito pelos materiais originais e
testemunhos documentais dos monumentos. A Carta define que a operação de restauro
acaba quando deixa de possuir um suporte histórico ou original. Todo o tipo de trabalhos
que se considerem necessários, quer por razões estéticas ou técnicas, dependem da obra
já existente e devem possuir uma linguagem contemporânea. O artigo décimo defende
que, sempre que as técnicas tradicionais não se revelem adequadas, a consolidação do
monumento deve ser garantida com recurso a técnicas modernas. Numa operação de
restauro, a unidade estilística não é o objetivo a alcançar, pois todos os tipos de linguagem
das diferentes épocas referentes a um monumento devem ser mantidos e respeitados,
segundo o exposto no artigo décimo primeiro.
No décimo segundo artigo, faz-se a ressalva de que todos os elementos que forem adotados
durante o processo de restauro, para substituir partes originais em falta, devem integrarse de forma harmoniosa no total do conjunto, porém, deve-se evidenciar, com o objetivo de
que o restauro não falsifique a Arte e a História próprios do monumento em causa.
Por último, o artigo décimo quinto, que se refere às Escavações, defende que a reconstrução
das mesmas deve ser excluída à partida, devendo apenas ser considerada a recomposição
das partes existentes que se encontrem desmembradas. Todos os elementos que forem
acrescentados devem ser reconhecíveis e devem reduzir-se ao mínimo indispensável à
conservação do monumento.
Concluído este enquadramento da Carta de Atenas e da Carta de Veneza, cremos que
se torna claro que a reabilitação do património edificado das cidades contribui, em larga
escala, para a evolução da identificação cultural das mesmas e que evoluiu com o aumento
da classificação de património dos seus monumentos, edifícios ou conjuntos arquitetónicos.
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Quanto maior e mais variado o leque de monumentos, edifícios, conjuntos urbanísticos,
obras e bens de uma cidade a ser classificado como património, maior será o interesse
gerado em torno dessa cidade, quer em termos locais e nacionais, quer em termos
internacionais.
Mesmo a nível nacional, cada cidade está associada a exemplos de património que a
individualizam culturalmente. É inegável a diferença entre a cultura de Lisboa e a do Porto
que, embora pertencendo a um mesmo povo e país, têm também singularidades próprias.
A cidade de Lisboa, com os monumentos que se erguem em pedra calcária, e a Baixa
Pombalina, que se estende até ao Tejo em linhas ortogonais, contrasta em absoluto com
o “peso” do granito e as cores quentes presentes na frente ribeirinha do Porto. Não é
por acaso que todos reconhecemos beleza e autenticidade às cidades de Lisboa e Porto,
aceitando e apreciando a sua individualidade cultural.
A identificação cultural das cidades evoluiu no tempo com a tomada de consciência da
importância de outro tipo de valores. Hoje sabemos que pode ser classificado património
não só aquilo que é caracterizado por um estilo arquitetónico, técnicas construtivas,
linguagem artística ou características estéticas, mas também o que comporta um valor
histórico, cultural e imaterial. Ou seja, património é hoje tudo aquilo que comporta algo em
si próprio, algo intrínseco, considerado de valor cultural.
São estas características que, no seu conjunto, conferem a cada cidade a sua autenticidade,
que se traduz em influências dos hábitos, costumes, vivências e tradições muito específicas
e individuais.
O Estado, através de medidas legislativas, administrativas e educativas, tem incentivado
a conservação integrada do património arquitetónico, bem como o desenvolvimento
do interesse público. Assim, há cada vez mais operações de restauro, manutenção e
preservação de edifícios nas cidades.
Pode concluir-se que a identificação cultural das cidades através do seu património leva
à coesão social, uma vez que a conservação do património arquitetónico depende não só
da sua integração na vida dos cidadãos, como também da sua consideração nos planos
urbanísticos e de ordenamento do território (Conselho da Europa, 1975).
Hoje, a identificação cultural das cidades através do seu património continua a assumir
uma expressão cada vez maior, mais importante e justificada perante os que nela vivem
e circulam, quer sejam autóctones ou, simplesmente, turistas de passagem pela cidade.
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Por último, e no seguimento do contributo dado pela Carta de Veneza em 1964, será de
referir os dois momentos que se considera que permitiram conferir às cidades uma nova
identificação cultural do seu património: o fim da II Guerra Mundial e a Convenção de
Granada de 1985.
O cenário do pós-guerra foi determinante para o crescimento de uma nova consciência
de património cultural. Com a Carta de Veneza, a noção de centro histórico e património
foi-se oficializando e a noção de cidade começou a ganhar novos contornos. Considera-se
agora que é no centro da cidade que se localiza a personalidade da mesma, a marca da
sua singularidade. A destruição absoluta deixada pela II Guerra Mundial contribuiu para
enaltecer os valores dos conceitos de memória coletiva e de património da cidade. A perda
destes, ou seja, a perda da História em si, desencadeou uma vaga de interesse crescente
pela preservação do património.
Primeiramente, apenas o monumento isolado era considerado mas, com a Convenção de
Granada de 1985, o termo evoluiu na sua conceção alargada, passando a classificação de
valor cultural a abarcar também o enquadramento territorial onde se encontrava inserido
o monumento. Passam assim a ser consideradas para a classificação de património três
categorias de imóveis: os monumentos, os conjuntos e os sítios.
A partir deste momento, assiste-se ao gradual aumento de exemplos do património
edificado nas cidades e no país, isto porque os bens patrimoniais edificados sofrem uma
série de acréscimos, abarcando cada vez mais tipologias: “Grandes Monumentos Pátrios
(séc. XIX); monumentos excecionais (1850-1906) (...); Monumentos ditos “clássicos” (1910);
pequenos monumentos (c. 1930); “Património urbano” (c. 1935); cidades históricas (c. 1940);
conjuntos urbanos (c. 1950); “Centros históricos” (c. 1960); património “associativo” (c. 1960);
património arqueológico (c. 1960); património industrial (c. 1970); arqueologia urbana (c.
1975); património do século XIX (c. 1980); património do século XX (c. 1990); património
paisagístico (c. 1990); património do espetáculo (c. 1990); património vernacular (c. 1990);
património “mínimo”, “menor”, “disperso” ou “difuso” (c. 1996); património dinâmico (ou “do
movimento”) (c. 1996); paisagens culturais (1996); património imaterial (2000); património
“atmosférico” (2002).” (Pereira, 2010:3).
O leque de categorias acima enunciado, bem como tudo o que foi focado anteriormente,
permite perceber de forma clara como o processo de classificação e identificação cultural
das cidades, através do seu património, evoluiu no tempo, mas também se tem alargado o
significado e a amplitude deste conceito.
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4. A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO NA CIDADE DE LISBOA, DE 1985 A 2017
Na cidade de Lisboa, as estratégias de reabilitação urbana e as ações de recuperação do
património arquitetónico realizadas na história recente da cidade, têm variado uma vez
que dependem do enquadramento em sede de políticas e programas que responderam às
necessidades e visões da época em que foram implementadas (CML, 2016c).
Hoje, a estratégia de reabilitação é complexa “não se limitando à intervenção no edificado
ou no seu espaço público, mas procurando dar resposta, para além das questões culturais,
aos problemas sociais, económicos, de mobilidade, numa perspetiva sustentada e integrada
das intervenções com o objetivo de regenerar a cidade.” (CML, 2016c:41).
Em 1985, o primeiro programa público de Reabilitação Urbana foi criado pela Secretaria
de Estado da Habitação. Com ele, inicia-se uma fase de combate à degradação do centro
histórico e do património urbano da cidade, ganhando este maior destaque a partir de 1990,
altura em que o novo executivo municipal assume a reabilitação urbana como objetivo
primordial para o desenvolvimento local (CML, 2016c).
No período de 1986 a 1990 são constituídos os Gabinetes Locais de Alfama e Mouraria,
e começa a existir um Vereador responsável pela Reabilitação Urbana. Os Gabinetes
Técnicos Locais (GTL) instalados naqueles bairros levaram à criação de uma dinâmica de
intervenção local com uma estrutura organizacional própria, que promovia uma gestão
integrada e participada, naturalmente mais próxima, uma vez que estabelecia um contacto
permanente com a população (Idem).
Os resultados positivos desenvolvidos levaram a que, em 1990, fosse criada a Direção
Municipal de Reabilitação Urbana (DMRU) e ao alargamento das áreas de intervenção,
nomeadamente a Olivais Velho. Dois anos mais tarde, cada gabinete aumentou de novo
a sua área de intervenção. Assim, o Gabinete de Alfama estendeu-se às freguesias de
Santiago, Sé, Castelo e alguns quarteirões de São Vicente e o Gabinete de Mouraria até às
freguesias da Graça, Anjos, Santa Justa e Santiago (Idem).
Simultaneamente, foram desenvolvidos os meios jurídicos e financeiros que possibilitaram
apoiar e sustentar todo o processo, inclusivamente os instrumentos legislativos especiais
para os bairros, declarando-os como Áreas Críticas de Reconversão e Recuperação
Urbana (ACRRU) nos termos da Lei de Solos. De 1990 a 2001, houve uma consolidação da
intervenção na reabilitação das áreas históricas da cidade. Essa área é aumentada e são
criados mais Gabinetes Locais, no âmbito da DMRU, e há um maior investimento de meios
humanos e financeiros. Neste período foram adquiridos diversos edifícios para reabilitar
(Idem).
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Os Gabinetes Locais eram responsáveis pela gestão urbana da área de intervenção, pelo
lançamento e gestão das empreitadas municipais, pela apreciação dos processos de obras
comparticipadas e pelo apoio social prestado aos moradores (Idem).
No mesmo período, foram realizados protocolos com as Juntas de Freguesia ao abrigo de
Protocolos de Pequenas Reparações, dotando-as de recursos financeiros que permitiam
a resolução das solicitações mais urgentes. Essas intervenções eram fiscalizadas por
técnicos dos serviços municipais (Idem).
De 2002 a 2007, ocorre uma mudança na configuração política, organizativa e programática
do município e a Reabilitação Urbana fica a cargo da Direção Municipal de Conservação e
Reabilitação Urbana (DMCRU). Durante esse período a Reabilitação Urbana perdeu grande
parte das suas anteriores competências, ficando estas praticamente reduzidas ao apoio
social e às obras comparticipadas (Idem).
Até 2005 a nova estratégia para a reabilitação passou pela identificação de dezoito “eixos
prioritários de reabilitação urbana”, com vista a realizar processos de reabilitação de maior
escala e legibilidade no todo da cidade (Idem).
Em 2003 a CML lançou seis concursos públicos (Mega Empreitadas) numa tentativa de
trazer uma nova dinâmica ao processo de reabilitação. Três desses concursos eram
internacionais para obras de consolidação estrutural, conservação e recuperação de
edifícios de propriedade municipal e/ou particular, nos bairros de Alfama, Madragoa,
Mouraria, Bairro Alto, São Bento e Baixa-Chiado. No entanto, a intervenção na cidade
através destas Mega Empreitadas não resultou como se esperava, isto porque não foram
realizadas por via do processo de concurso de empreitada que havia sido decidido. O
normal desenvolvimento das intervenções foi prejudicado por fatores como a ausência
de levantamento das patologias, os condicionamentos arqueológicos e patrimoniais ou
a escassez de recursos financeiros do município. Muitas das obras cessaram por falta de
pagamento aos empreiteiros (Idem).
Durante este período foram transferidas para a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa
(EPUL) um conjunto significativo de imóveis para reabilitar (CML, s.d.d).
A CML realizou também uma parceria com a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, financiando um programa para a valorização do património artístico e
monumental da cidade. Algumas obras foram assim efetuadas, destacando-se as realizadas
em algumas igrejas nas zonas históricas (Idem).
Na mesma altura, nas zonas do Bairro Alto, Bica, Castelo e Alfama, foram instaladas zonas
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de acesso e estacionamento condicionado, medida que contribuiu para a qualificação
desses bairros, e o trânsito foi encerrado no Largo do Intendente, a fim de garantir as
condições de segurança e melhoria da qualidade de vida dos seus residentes (Idem).
Quanto aos programas de reabilitação a cargo da EPUL, como por exemplo o Lisboa a Cores
(desenvolvido em 2002), cujo objetivo era recuperar conjuntos de edifícios propriedade
da Câmara Municipal, não tiveram grandes resultados práticos pois, financeiramente, as
operações de reabilitação não eram economicamente viáveis. Deste modo, entre 2002 e
2006, dos 92 edifícios (83 municipais e 5 da própria empresa) que a EPUL deveria ter
reabilitado, apenas 5 edifícios o foram realmente (Idem).
Durante este período, foram constituídas três Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU): a
SRU Lisboa Ocidental, a SRU Lisboa Oriental e a SRU Baixa Pombalina. No entanto, apenas
a primeira cumpriu com os objetivos estipulados, elaborando os Documentos Estratégicos
e dando início à gestão territorial de parte da sua área de intervenção. As SRU’s Oriental e
Baixa Pombalina apenas elaboraram alguns estudos e vistorias, acabando em 2008 e 2009
por serem extintas, pois constituíam um pesado encargo financeiro para o município, sem
efeitos efetivos na reabilitação do mesmo. Entre 2002 e 2006, as três SRU’s gastaram cerca
de 14 milhões de euros e apenas reabilitaram dois edifícios (Idem).
Foram as SRU que, ao longo dos últimos dez anos, contribuíram para a renovação
das cidades portuguesas, tendo sido através delas que, pela primeira vez, se tratou da
regeneração das cidades de forma mais ampla e abrangente, sendo o seu principal papel o
de requalificar e revalorizar as zonas antigas das grandes cidades (Pedro, 2017).
Hoje existe apenas uma SRU na cidade de Lisboa, a Lisboa Ocidental SRU que envolve
parte das freguesias da Ajuda, Alcântara e Santa Maria de Belém. Dentro das obras da
Lisboa Ocidental SRU, as que se encontram a decorrer neste momento são: a do Museu
do Design e da Moda (MUDE); a do antigo Teatro Luís de Camões; a construção, no Martim
Moniz, do Posto de Socorro Avançado do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa; e
a reabilitação do Largo da Memória. Para além destas obras outros edifícios e espaços
públicos estão também a ser reabilitados, sob a alçada desta SRU (Idem).
O aumento significativo do número e da dimensão das obras de reabilitação a cargo da
Lisboa Ocidental SRU levou-a, em 2016, a investir cerca de dois milhões de euros em
intervenções de reabilitação urbana e, em 2017, esse investimento aumentou para vinte
milhões de euros (Idem).
Neste momento, a operação de reabilitação de larga escala da Zona de Intervenção da
Lisboa Ocidental SRU está praticamente concluída, tendo sido reabilitados espaços
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públicos e edifícios destinados ao mercado de arrendamento. Esta operação de reabilitação
de larga escala incluiu “a reabilitação de cerca de 100.000 m2 de espaços públicos e
respetivas infraestruturas, que integram novas áreas de lazer e 206 novos lugares de
estacionamento e 18 edifícios (com 49 fogos e uma loja), entre os quais uma escola, uma
sede de coletividade, um teatro e a própria sede da SRU.” (Pedro, 2017: 1).
A partir de 2007, e com base numa nova estratégia, as Unidades de Projeto foram
reorganizadas voltando a ter competências na gestão urbanística, o que permitiu
agilizar o licenciamento de obras. Através do Programa de Intervenções Prioritárias de
Reabilitação Urbana (PIPARU), encontraram-se os meios financeiros para terminar as
empreitadas interrompidas, e dar prioridade à reabilitação dos equipamentos municipais,
principalmente para o parque escolar, os espaços públicos e dois bairros de intervenção
prioritária – Padre Cruz e Boavista (CML, 2016c).
Em suma, pode-se constatar que a Reabilitação Urbana tem sido prioridade para os
diversos executivos municipais “tendo sido investido nos últimos 20 anos para cima de 450
milhões de Euros, sendo que entre 1990 e 2001 foram investidos 336,5 milhões de Euros
(74% dos últimos 20 anos) e entre 2002 e 2010 foram investidos 115,89 milhões de Euros
(26% do total)” (CML, 2016c: 43).
No entanto, constata-se que a degradação da cidade continua a agravar-se e o número
de edifícios devolutos não diminui. A maioria dos edifícios intervencionados no início dos
anos 90 por iniciativa municipal já mostram sinais de degradação. As mega empreitadas
ficaram bloqueadas por razões diversas mas principalmente porque muitos dos trabalhos
de reabilitação não estavam previstos e muitos preços unitários não estavam contratados
(Idem).
Tendo em conta as diversas abordagens falhadas nos últimos anos, e o facto de a partir
de 2008 os meios financeiros começarem a escassear, foi necessário repensar uma nova
estratégia para a reabilitação urbana. Nesse sentido, foi desenvolvida a Estratégia de
Reabilitação para Lisboa 2011/2024, que resulta dos objetivos incluídos na Carta Estratégica
2010-2024, que foi criada tendo como base o levantamento do estado de conservação do
edificado, do espaço público e de uma primeira estimativa do investimento a realizar na
reabilitação da cidade (Idem).
Esta Estratégia de Reabilitação para Lisboa foi desenvolvida tendo em conta que a
degradação do edificado continuava a crescer a um ritmo superior ao da sua recuperação;
que o investimento municipal não acompanhava as necessidades de intervenção e que
havia uma preferência por parte dos particulares em investir em obras novas; e de que
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nenhuma das estratégias ensaiadas nos anos anteriores se tinha mostrado eficaz. A nova
estratégia teve de ser desenhada para impedir a degradação do edificado privado e tornar
o investimento na reabilitação mais atrativo, exigindo assim um esforço conjugado entre
Governo, Autarquia e promotores (Idem).
O facto é que as estratégias desenvolvidas anteriormente falharam porque partiram
do princípio de que o município teria os meios financeiros e técnicos para se substituir
aos privados na reabilitação do património da cidade (CML, s.d.). A solução passa assim
por “captar o investimento privado para a reabilitação do edificado, tornando-o num
investimento tão ou mais interessante do que qualquer outro” (CML, 2016c: 11).
Os objetivos gerais da Estratégia de Reabilitação para Lisboa 2011/2024 são, então, os
seguintes: reabitar a cidade, aumentar a coesão social, rejuvenescer o centro de Lisboa,
atrair novas famílias, fixar empresas e emprego; reocupar e reutilizar o edificado existente,
compactar a cidade consolidada aumentando a qualidade ambiental e a eficiência energética;
dar prioridade à conservação periódica do edificado; reabilitar o edificado degradado
atendendo ao risco sísmico e de incêndio; manter a memória da cidade, restaurar o património
histórico, arquitetónico e paisagístico de Lisboa; manter, recuperar, valorizar e requalificar
os equipamentos coletivos e o espaço público; regenerar ou requalificar os Bairros de
Intervenção Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) (CML, 2016c: 13).
O proposto com a Estratégia de Reabilitação para Lisboa 2011/2024 interseta as restantes
políticas municipais, dentro dos âmbitos do urbanismo, da habitação, da ação social, da
cultura, da mobilidade, do ambiente urbano, da economia, do património imobiliário e das
finanças (CML, 2016c).
“A Estratégia de Reabilitação para Lisboa é um instrumento de orientação para a atuação do
município, fazendo o enquadramento das suas ações com o Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana” (CML, 2016c: 4).

Esta está enquadrada nos vários instrumentos de ordenamento do território que incidem
no município de Lisboa e também no Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) na
tentativa de estabelecer, a longo prazo, um conjunto de ações continuadas, que requerem
um grande esforço de reabilitação, pretendendo até 2024 alcançar uma mudança
significativa na regeneração da cidade (CML, 2016c).
Os vários instrumentos de ordenamento do território onde a estratégia de reabilitação de
Lisboa se esquadra são:
i) O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), contém linhas
de orientação estratégica da política territorial para os próximos 20 anos em Portugal. As
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hipóteses de desenvolvimento do território apresentadas pelo PNPOT para a AML foram
tomadas em consideração na elaboração da estratégia de reabilitação – 2011/2024. Das
hipóteses apresentadas pelo PNPOT destacam-se: o objetivos de revitalizar os centros
históricos, reabilitando o património edificado, recuperando as funções residenciais e
revitalizando as funções urbanas; e o de recuperar as áreas de habitação degradada,
com intervenções qualificantes sobre os edifícios, o espaço público e os equipamentos
(Idem).
ii) A Carta Estratégica de Lisboa – 2010-2024, elaborada em 2009, centra-se em seis
questões fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Através da resposta a essas
questões, prevê responder aos problemas do declínio anteriormente identificados e a
explorar as oportunidades futuras. Entre os quatro objetivos estabelecidos, destaque
para o que defende “Uma nova divisão administrativa para multiplicar escolhas Lisboa, cidade de bairros, cosmopolita” que pretende reabilitar e valorizar o património
construído, incluindo a requalificação dos bairros e a integração e reorganização dos
vazios urbanos; e requalificar os bairros da cidade, promovendo a reabilitação urbana do
edificado público e privado, a recuperação e melhoria do espaço público, e a recuperação
e valorização do património (Idem).
iii) Os Programas Locais de Habitação (PLH), são instrumentos que fixam localmente (por
4-5 anos) uma visão estratégica das intervenções nas áreas da habitação, fazendo o
cruzamento de diversas políticas, realçando a reabilitação e reconversão urbana. Em
2008 foi aprovada a proposta de metodologia para a elaboração dos PLH da cidade
que incluía 3 fases: “Conhecer”, “Escolher”, e “Concretizar”. As duas primeiras fases
encontram-se já concluídas. A Proposta Estratégica dos PLH definiu como missão
“(Re)Habitar Lisboa”, desenvolvida em torno de oito objetivos: melhorar a qualidade
do parque habitacional; melhorar a qualidade da vida urbana e a coesão territorial;
promover a coesão territorial; adequar a oferta à procura de habitação; poupar recursos;
dar prioridade à reabilitação; garantir os solos necessários para Re-Habitar Lisboa, e
promover a Administração Aberta. Os PLH têm servido de base para a criação de uma
nova geração de políticas de habitação em Lisboa destacando-se o Programa BIP/
ZIP, pensado como forma de melhorar 67 bairros e zonas que apresentam carências
socioeconómicas e urbanísticas, que estão identificados na Carta dos BIP-ZIP, aprovada
pela Assembleia Municipal em março de 2011 (Idem).
iv) O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) é assegurado por três grandes
Agendas Operacionais Temáticas. A concretização destas três Agendas Temáticas é
garantida pelo Programa Operacional Regional de Lisboa – POR Lisboa. A reabilitação
urbana ganha destaque no eixo da coesão social, onde se prevê a requalificação sócio-urbanística, dentro da vertente da inclusão social, a partir da reabilitação do espaço
público (Idem).
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v) O Plano Regional de Ordenamento de Lisboa e Vale do Tejo, que propõe uma ação
coerente e sustentada de coesão sócio territorial para a AML (Idem).
vi) O Plano Diretor Municipal (PDM) cuja atuação está suportada em quatro prioridades
estratégicas, materializadas em ações de caráter territorial, focalizadas na reutilização,
reabilitação e compactação da cidade consolidada (Idem).
5. SÍNTESE CONCLUSIVA
Com o final deste quinto capítulo, pensamos ter agora esclarecido o conceito de reabilitação
do edificado e as diversas vertentes que abrange.
Ao termos feito o enquadramento das Cartas de Atenas e de Veneza, ganhámos a noção de
que a temática referente à proteção e restauro dos monumentos ganhou especial destaque
na Europa apenas no séc. XX.
De forma sucinta pudemos destacar que os dois documentos, embora se desenvolvam em
torno de temas comuns, a reabilitação e o restauro, pressupõem objetivos diferentes. No
caso da Carta de Atenas, esta evidencia uma visão mais conservadora quando comparada
com a Carta de Veneza. É que, no caso da primeira, é feito o apelo para a manutenção e
intervenção nos edifícios de forma dissimulada, não evidenciando as marcas e as técnicas
contemporâneas, enquanto na segunda, é preconizado que todos os trabalhos e técnicas
a incorporar no edifício devem possuir uma linguagem contemporânea. Naturalmente,
identificamo-nos mais com a visão defendida na Carta de Veneza pois, a nosso ver, uma
intervenção posterior num qualquer edifício existente não deve pretender fazer parte do
edifício original. Tudo tem um Tempo e as marcas desse Tempo devem ser respeitadas, por
isso, mesmo que à partida uma nova intervenção, uma nova técnica, uma nova estrutura
de consolidação possa indiciar uma atitude e prática de ir contra a linguagem original
do edifício - e assim quebrar por completo a sua coesão ou estabilidade estilística –
consideramos, mesmo assim, como mais aberta e honesta essa intervenção que marca de
forma destacada a sua contemporaneidade.
Assim, identificamo-nos mais com o pensamento de Camillo Boito, porque consideramos
que, num processo de reabilitação ou de restauro, deverá ser sempre procurado o equilíbrio
entre o passado e o presente. Consideramos que para respeitar as preexistências não
é necessário dissimular as técnicas modernas, no entanto, consideramos que as novas
intervenções deverão ser levadas a cabo com contenção, tentando intervir o mínimo
possível no edifício preexistente, de maneira a tentar preservar as marcas da sua história.
Por fim, antes de darmos por concluído este capítulo, verificamos que o conceito de
reabilitação não se encontra ainda suficientemente explícito nem enquadrado com outras
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terminologias que, hoje em dia, tanto ouvimos serem enunciadas quando se fala do
tratamento que o espaço público ou os edifícios devem receber, com fim à preservação da
sua identidade e características.
Para definir reabilitação urbana, tomaremos em consideração o conceito desenvolvido
na Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada (1995), que define que esta é
“uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de
intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, económicas e
funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige
o melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação e
instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e
as características da área da cidade a que dizem respeito.” (IGESPAR, 1995: 1)
Uma vez que os processos de reabilitação urbana podem assumir alguma diversidade de
intervenções, sendo possível mobilizar uma ou várias estratégias, consideramos essencial
enquadrar mais três conceitos no âmbito desta Carta:
a) renovação urbana – corresponde a uma ação que implica a demolição das estruturas
morfológicas e tipológicas, existentes numa área degradada, e a sua consequente
substituição por um novo padrão, com novas edificações (Idem);
b) revitalização urbana – é uma noção próxima da reabilitação urbana, que engloba várias
operações destinadas a impulsionar a vida económica e social de uma zona da cidade
em decadência (Idem);
c) requalificação urbana – corresponde à técnica que se aplica sobretudo em zonas
funcionais da habitação, de forma a tornar a dar uma atividade adaptada ao local e ao
contexto atual (Idem).
Contudo, e tendo em conta o enquadramento apresentado, iremos seguir de perto a
conceção defendida pela Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DGOTDU, 2015), ao defender que a reabilitação urbana consiste num processo de
transformação urbana, compreendendo a execução de obras de conservação, recuperação
e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, com o objetivo de melhorar as suas
condições de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu esquema estrutural básico
e o aspeto exterior original.
Com o enquadramento dos principais temas desta dissertação (sendo eles o processo
de envelhecimento, o processo da imigração e a reabilitação do edificado), consideramos
ter reunidas as bases para fundamentar a nossa estratégia de intervenção no complexo
edificado da Rua Angelina Vidal, a qual desenvolveremos no capítulo que se segue.
Maria Baptista Mendes

131

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

CAPITULO VI – A ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO:
CARACTERIZAÇÃO DO CULTURALIDADES
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Após o desenvolvimento dos capítulos já apresentados, consideramos deter as informações
necessárias para expor aquilo que pretendemos realizar com este estudo: propor a
reabilitação de um espaço que possa contribuir para a inclusão dos mais idosos mas
também dos imigrantes no centro da cidade de Lisboa e, consequentemente, na sociedade.
Antes deste capítulo demos a conhecer Lisboa dentro daquilo que foi a sua formação e
crescimento enquanto cidade; caracterizamos o seu edificado e malhas urbanas bem
como a sua população, destacando a presença de imigrantes e a tendência para o forte
envelhecimento da população da cidade.
Posteriormente, ao falarmos das políticas sociais, quisemos mostrar como o município
está há muito empenhado em contribuir para a inclusão dos idosos e dos imigrantes em
Lisboa. Foi com base no aprofundamento dessas políticas sociais que pudemos começar a
traçar aquelas que seriam as primeiras linhas orientadoras para o que deveria vir a ser a
nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Mas antes de a desenvolvermos, considerámos fundamental ficar a conhecer em primeira
mão aquelas que são as preocupações e necessidades dos idosos e dos imigrantes. Para
isso demos início então ao nosso trabalho de campo através de inquéritos realizados a
estes dois grupos, para além disso, entrevistámos algumas instituições que direta e
quotidianamente contribuem para a sua inclusão na sociedade e cidade de Lisboa.
Sabemos que, para uma adequada intervenção a nível de qualquer projeto de arquitetura,
é necessário conhecer exemplos construídos. Nesse sentido, fizemos um breve estudo de
alguns projetos de referência a nível internacional e nacional, atendendo a alguns critérios
clarificados no capítulo em causa, de modo a ficarmos a conhecer de forma mais clara o
tipo de intervenção urbana e arquitetónica adotados, os tipos de espaço e equipamentos,
bem como, o respetivo programa.
Por fim, foi-nos imperativo definir o conceito de reabilitação do edificado, o seu contexto
histórico e as suas diferentes vertentes através de alguns dos nomes que mais marcaram
a definição deste conceito para posteriormente enquadrar aquele que é hoje o conceito de
reabilitação mais corrente e de que forma o mesmo tem sido operacionalizado no edificado
da cidade de Lisboa.
Maria Baptista Mendes

132

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

Após a concretização destas várias etapas de pesquisa, é-nos agora possível desenvolver
o presente capítulo. Nele daremos primeiramente a conhecer a Graça, a zona da cidade
onde se localiza o nosso caso de estudo, através de um breve enquadramento histórico e
geográfico, para depois caracterizar o que foi e o que é hoje o local em que nos propomos
intervir, finalizando este capítulo com a caracterização da nossa estratégia de intervenção
que se foca na inclusão multifuncional e intergeracional num complexo edificado à entrada
da Graça: o centro Culturalidades.
2. A GRAÇA (DE LISBOA), ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO LUGAR
DE INTERVENÇÃO
A antiga freguesia da Graça situa-se na atual freguesia de São Vicente e é uma das zonas
mais antigas da cidade de Lisboa, havendo investigações que apontam no sentido de que
foi aqui que tiveram lugar algumas das mais antigas ocupações da cidade (JFG, 1998a).
A zona da Graça, identificada entre os séculos VIII e XII como Almofala, foi primeiramente
um arrabalde mourisco de pequenas dimensões situado fora das muralhas do castelo,
a oriente da Alcáçova (Calado e Ferreira, 1991). Aquando do cerco feito a Lisboa por D.
Afonso Henriques, foi a partir do miradouro do Monte que este vigiou os Mouros antes da
Conquista e onde acampou o seu exército (JFG, 1998b).
Após a Conquista, o castelo torna-se na Residência Real sendo, no mesmo ano, 1147,
erguida a Ermida de Nossa Senhora do Monte, à qual está ligada a figura do primeiro bispo
de Lisboa, S. Gens, e onde se encontra a sua cadeira episcopal, que o povo acredita possuir
propriedades miraculosas (Calado e Ferreira, 1991).
Os monges Agostinhos instalaram-se na zona, em 1147-48, chegando com os Cruzados
para a conquista aos Mouros, e fundariam mais tarde, em 1305, o Convento de Nossa
Senhora da Graça. A identificação toponímica do sítio da Graça tem início a partir dessa
altura, no século XIV (JFG, 1998a).
No final do século XII, a população da zona oriental da cidade aumenta de tal forma que há
a necessidade de constituir duas novas paróquias, a de Santa Marinha (1190) e a de Santo
André (1209), ficando a Graça repartida por estas duas paróquias e pela de São Vicente
(que havia sido constituída em 1183) (Idem).
Foi a comunidade dos monges Agostinhos que permitiu o crescimento da Graça até ao
terramoto de 1755, consolidando a zona entre São Vicente e o Convento da Graça com a
construção de habitações perto dos edifícios religiosos e ao longo dos antigos caminhos de
delimitação das cercas. A maioria dos moradores trabalhava nas quintas conventuais (Idem).
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Com a construção da cerca fernandina, entre 1373-75, a zona da Graça passa a estar
englobada no novo perímetro urbano. O troço da nova cerca passava pela cerca conventual
de São Vicente e seguia até encontrar o mosteiro da Graça, que era parte integrante
do limite norte da cerca. Aí a cerca invertia para sul, prolongando-se até Santo André,
onde encontrava o troço norte, que envolvia o castelo (ver Figura 2). Ao longo da cerca
existiam quatro portas: as principais, de São Vicente (Leste) e de Santo André (Poente) e as
secundárias, de Nossa Senhora da Graça ou dos Agostinhos (Norte) e do Caracol da Graça,
fazendo a ligação ao Socorro (Idem).
Com o terramoto de 1755 toda a zona fica devastada, sobrevivendo, no entanto, o Convento,
no Largo da Graça, apenas com algumas danificações, prolongando-se a sua reconstrução
por várias décadas (JFG, 2000).
Após o terramoto de 1755, muitos habitantes saem da cidade antiga e instalam-se na colina
de Santo André (onde se situa a Graça) por esta ser mais alta e, na altura, ainda pouco
povoada. Muitas famílias nobres estabelecem-se aqui, adquirem quintas e constroem
casas de campo, que mais tarde dariam lugar a palácios (Idem).
A Graça sofre uma alteração no seu tecido social tendo em conta que para aqui vêm alguns
membros da aristocracia (Rego, 2007). A zona começa, então, a ser urbanizada à imagem
do estatuto social dos seus novos habitantes. São construídas residências simples de um
só piso ou palácios. A maioria desses palácios seria mais tarde adaptada para receber
famílias de operários, acabando por serem reconvertidos em vilas operárias. Exemplo
disso foi o Palácio Vale dos Reis, incendiado em 1819, que é recuperado e adaptado em
1889 para habitação coletiva com o nome Vila Tomás Costa, recebendo mais tarde o nome
que ainda hoje perdura, Vila Sousa (Calado e Ferreira, 1991).
No final do século XVIII, ocorrem grandes obras na calçada da Graça e no muro do Caracol
da Graça (Idem).
Em 1834, os monges Agostinhos são expulsos do Convento e ocorre a instalação do
aquartelamento no mesmo (Calado e Ferreira, 1991; JFG, 2000).
A Graça, enquanto freguesia, é formada no final do século XIX, integrando as extintas
freguesias de Santo André e Santa Marinha, começando nesta altura a adquirir identidade
própria (Rego, 2007).
Em 1887 dá-se a aprovação de projetos de arruamentos na zona do Monte, com ligação à
Graça e aos Anjos, que só mais tarde viriam a ser implementados (Calado e Ferreira, 1991).
Maria Baptista Mendes

134

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

Em 1893, é inaugurado o Elevador da Graça, que funcionará até 1904 (Idem), altura em que
é substituído por outro meio de transporte, o elétrico (Rego, 2007).
Em 1900, a população da freguesia era de 3501 habitantes (Calado e Ferreira, 1991). Com
o crescimento e desenvolvimento da indústria e da atividade portuária, implantadas ao
longo do rio, instalaram-se na Graça novos moradores, começando a surgir necessidades
ao nível da habitação. As vilas operárias e os pátios começam a ser edificados no final do
século XIX, e é nesta altura que surgem a Vila Sousa (1889), a Vila Berta (1902-08), o Bairro
da Estrela D’Ouro (1908) e a Vila Maria (1910) (Calado e Ferreira, 1991; Rego, 2007).
Em 1906 nasce, no Largo da Graça, a Escola Oficina n.º 1, que tinha a particularidade de ser
mista e gratuita, sendo os custos suportados pela maçonaria (Rego, 2007).
Em 1929, Agapito Serra Fernandes, que havia mandado construir o Bairro da Estrela
D’Ouro, cria uma sala de cinema na Rua da Graça, o Royal Cine, projeto que entrega
ao arquiteto Norte Júnior. Em 1930, nesta sala de espetáculos com capacidade de 900
lugares, foi exibido pela primeira vez em Portugal um filme sonoro, com o título Sombras
Brancas nos Mares do Sul, de W. S. Van Dyke (Idem). Nos anos 80, a sala de cinema é
transformada em supermercado e hoje apenas restam o átrio de entrada e a fachada da
estrutura original.
Tendo em conta a sua localização privilegiada sobre a cidade, e constituindo a própria
Graça um miradouro sobre a mesma, facilmente se compreende a criação na zona de
diversos pontos de observação de Lisboa. São assim de referir o Miradouro da Nossa
Senhora do Monte, criado em 1147, o Miradouro da Graça (atual Miradouro de Sophia de
Mello Breyner Andresen), que surge no final do século XIX, e o recém-criado Miradouro
Jardim da Cerca da Graça.
Refira-se igualmente que a Graça foi uma zona onde habitaram intelectuais notáveis, como
a poetisa Florbela Espanca (1894-1930), a escritora Angelina Vidal (1852-1917), republicana
e socialista, o poeta Gomes Leal (1848-1921) e a pedagoga e crítica musical Francine Benoît
(1894-1990), professora na Escola Oficina n.º 1 (Calado e Ferreira, 1991 e Rego, 2007), sendo
ainda de salientar a ligação de Natália Correia.
Relativamente à sua caracterização física, pode constatar-se, pela extensão das suas
duas ruas principais, a Rua da Graça e a Rua Senhora da Glória, que a zona da Graça se
desenvolve numa linha de cumeada resultante de uma ramificação da rede hidrográfica
da cidade. Por este motivo, a Graça insere-se numa zona com uma altitude relativamente
elevada, o que proporciona a existência de numerosos miradouros (Pereira, 2004).
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Quanto à distribuição da exposição solar, existem duas zonas distintas, uma que beneficia da
exposição a Este, Sudeste e Sul, existindo um elevado nível de radiação e iluminação, e outra
com exposição solar Nordeste e Norte, onde o conforto térmico é por isso mais reduzido o
que, no entanto, não se traduz na falta de construção de habitação (Pereira, 2004).
A Graça está inserida numa zona onde predominam os declives entre os 4 e os 12%, e, em
algumas zonas mais centrais, os declives acentuam-se, não ultrapassando, no entanto,
os 25%. Por este motivo encontramos uma malha urbana tão distinta, com ruas muito
inclinadas (Idem).
Toda a zona da Graça se encontra a uma altitude que varia entre os 50 e os 80 metros,
exceto uma pequena área situada no miradouro da Graça, onde os valores rondam os 80
e os 100 metros (Idem).
Na Graça pode ser testemunhada uma forte identidade associada à toponímia do local, às
preexistências e à manutenção do traçado urbano. Grande parte da morfologia urbana hoje
existente corresponde ainda àquela representada na cartografia histórica, evidenciando-se
alguns elementos fundamentais que não sofreram alterações com o passar dos tempos,
como sejam a igreja e o quartel (1), o Largo da Graça (2) (Marques e Machado, s.d.) ou a
Rua da Graça (3) a mais importante artéria da freguesia (JFG, 1998b) (Figuras 33, 34, 35,
36, 37 e 38).
Os registos históricos provam que a Graça existe desde a origem da formação da cidade de
Lisboa, e foi crescendo e desenvolvendo-se sem plano, de forma orgânica. A sua geometria
é por isso muito variável, acompanhando a topografia dos locais onde se implanta. As
edificações foram aparecendo ao longo das antigas estradas de saída de Lisboa (CEACT/
UAL, 2011).
Prevalecem maioritariamente os edifícios tradicionais, construídos a partir do final do
século XVIII e, mais sistematicamente, a partir 1880. O conjunto habitacional da zona dividese entre prédios de rendimento de oitocentos e novecentos, vilas operárias e algumas
habitações individuais (Calado e Ferreira, 1991).
A topografia do lugar, marcada por acentuados declives, e a diferenciada tipologia
habitacional, que varia entre conjuntos edificados de um ou dois pisos e de três, quatro ou
mais pisos (no caso dos conjuntos edificados a partir dos anos 50), acentuam o carácter
heterogéneo desta área da cidade.
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A configuração do Largo da Graça resulta da articulação com a velha cerca fernandina, por sua
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degradadas que figuram no topo desta rua. Para além do seu
aspeto marcadamente abandonado e mal tratado, o facto destes edifícios se encontrarem
a uma cota nitidamente mais alta do que a restante cota da rua, leva o transeunte que sobe
ou desce esta rua a erguer o olhar e observar a sua presença imponente (Figura 39).

Mais do que um conjunto de fachadas abandonadas, este é um complexo abandonado de
relativas dimensões que marca uma das entradas na freguesia, de forma contristadora.
Para quem se encontra no Largo de Sapadores não consegue igualmente evitar olhar este
conjunto de edifícios que, de frente para o transeunte, se mostra de forma bem saliente
(Figura 40).
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é feito depois por uma escadaria ao longo da qual se ergue uma parede pintada de verde
onde em cima se ergue o quarto edifício que fecha a fachada deste conjunto edificado onde
pretendemos intervir (Figura 42).
Por se tratar de um conjunto de edifícios que se distinguem de forma muito visível, tal
acaba por inevitavelmente afetar de forma desfavorável a imagem deste território. Acresce
que estamos perante uma zona de confluência de transportes, serviços, comércio e de
grande afluência de gentes, e por isso antevimos neste complexo edificado a oportunidade
ideal para conferir à Graça a possibilidade de reabilitar parte do seu degradado, devoluto
mas tão característico edificado, como também a oportunidade de construir um edifício
multifuncional de apoio à população, o que pode ser um contributo importante para a
coesão social e espacial desta zona da cidade.
Antes de contextualizarmos
historicamente
o complexo
edificado, propomo-nos a fazer a
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da Rua Angelina Vidal (Figura 43). Com este percurso
pretendemos dar a conhecer de uma forma mais clara aquelas que são as vivências
diárias que caracterizam esta zona da cidade para, e desta forma, contribuir para uma
melhor perceção do local onde se insere o nosso caso de estudo.

Imagem 4643. Delimitação, a rosa, do percurso realizado a pé desde o Largo da Graça até
ao final da Rua Angelina Vidal e identificação das vias que compõem o levantamento
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Legenda:
(1) Largo da Graça
(2) Rua da Graça
(3) Travessa do Monte
(4) Rua da Nossa Senhora
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de França
(6) Rua Angelina Vidal

Fonte: Google Maps, adaptado
pela autora, 2017.

Fonte: GoogleMaps, adaptado pela autora, 2017.
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O percurso que nos propomos descrever desenvolve-se ao longo de cerca de 650m
que podem ser explorados num percurso de 8 minutos a pé. Propomo-nos descrevêlo tomando em consideração o experienciado por nós durante 5 dias de permanência
mais sistemática no local (3 dias da semana e 2 dias ao fim de semana), sempre a horas
distintas. Completaremos esta descrição com a informação que recolhemos através de
um levantamento por nós executado (Figuras 47, 54, 59, 62) relativo ao tipo de comércio
existente nas vias que formam este nosso percurso, sendo elas: o Largo da Graça (1), a Rua
da Graça (2), a Travessa do Monte (3), a Rua da Nossa Senhora do Monte (4), a Rua da Penha
de França (5) e a Rua Angelina Vidal (6), vias essas que localizamos na Figura 43, em cima.
Em relação às (Figuras 47, 54, 59, 62) referentes ao levantamento do tipo de comércio
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Esta intervenção veio mudar de forma considerável a vida no Largo da Graça que, não
perdendo o contínuo e rotineiro movimento que tanto o caracteriza, veio permitir que o
mesmo passasse a ser realizado de forma mais organizada e tranquila por todos aqueles
que o frequentam.
A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL –
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amplos espaços de estadia com bancos e mesas quase sempre ocupados pelos seus
habituais residentes que, ao sol, escolhem passar o seu tempo entre conversas, silêncios e
olhares para a vida das pessoas que passam. Muito naturalmente, o passeio por este Largo
passou a ser feito de uma forma mais tranquila, onde peões deixaram de se incomodar com
os veículos que invadem os passeios e os veículos já não se preocupam com os peões que,
outrora, eram obrigados a circular pela via para evitar os passeios estreitos e sobrelotados
(Figura 45).
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Figuras 45. e 46. Largo da Graça reconfigurado com passeios mais largos e lugares de estadia
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e o Largo de Sapadores, num para/arranca constante, dando passagem numa passadeira
ou contornando uma qualquer carrinha de descargas que parou inevitavelmente no meio
da via para descarregar. E por fim, são os elétricos com o seu andar metálico e campainha
tão característica que pautam a passagem pela Rua da Graça e que, de alguma forma
inexplicável percorrem as ruas de forma ligeira apesar da quantidade absurda de turistas
que transportam e que aparecem “entalados” no seu confinado interior espreitando pelas
janelas com as suas máquinas fotográficas em punho, tentando captar toda a essência
deste lugar da cidade.
Toda a área entre os largos da Graça e de Sapadores fervilha numa vida diária intensa,
cheia de ritmos, sons e cheiros. Os cheiros da fruta fresca das mercearias, o cheiro a bolos
e pão quente das tantas pastelarias às quais se perde a conta pelo percorrer do caminho
e o cheiro dos condimentos fortes e característicos daquelas que são as novas gentes da
Graça: os imigrantes.
A luz mostra-se intensa no Largo destacando as cores e os azulejos dos edifícios fazendoos ganhar outra dimensão e vivacidade. O Largo apresenta-se ladeado de edifícios
maioritariamente de três a cinco pisos que, embora antigos, se encontram em bom
estado de conservação (Figura 46). A toda a volta, o piso térreo destes edifícios encontrase ocupado com comércio, de todo o tipo, destacando-se sobretudo a presença de cafés,
pastelarias e restaurantes que parecem estar sempre cheios de fregueses.
O comércio é maioritariamente pertencente a comerciantes portugueses mas destacamse também aqueles que pertencem a imigrantes: duas lojas de roupa, sendo uma delas
uma loja chinesa, e uma mercearia.
Do desafogado Largo da Graça damos entrada numa rua visivelmente mais estreita, a Rua
da Graça, que mantém o mesmo tipo de edificado com poucos andares a ladeá-la mas que,
ao contrário do observado no Largo, a mesma se encontra mais degradada e suja, talvez
porque aqui o trânsito circula muito próximo das suas fachadas (Figura 48).
Mas antes de percorrer a Rua da Graça, entramos na pequena Travessa do Monte. Estreita
e delimitada de ambos os lados por edifícios é, aliás, uma via muito acolhedora que alberga
mercearias, uma gelataria, um barbeiro, um cabeleireiro, um restaurante indiano, uma
padaria e uma loja de telemóveis que pertence a pessoas de origem imigrante (Figuras
47 e 49).
Maria Baptista Mendes
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O comércio é maioritariamente pertencente a comerciantes portugueses mas destacamse também aqueles que pertencem a imigrantes: duas lojas de roupa, sendo uma delas
uma loja chinesa, e uma mercearia.
Figura 47. Tipo de comércio existente no Largo da Graça (1) e na Travessa do Monte (2)
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Figuras 48. e 49. Vista para a Rua da Graça e vista para a Travessa do Monte
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e pequenos restaurantes e cafés. O minimercado do Pingo Doce faz com que, a meio do
percurso por esta via, sejamos recebidos pelo apitar das caixas registadoras e por uma
série de pessoas que sai apressadamente com sacos de compras. Nesta rua os passeios
são estreitos, fazendo
com
que
a passagem
pela
mesma
feita
de forma lenta e cuidada
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a circular na via, não sem antes precisar de verificar se algum veículo ou elétrico transita
na nossa direção (Figura 50).
Figuras 50. e 51. Vista da Rua da Graça com os seus passeios estreitos
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Figuras 52. e 53. Novo jardim reabilitado a meio da Rua da Graça
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Figura 54. Tipo de comércio existente na Rua da Graça e na Rua da Nossa Senhora do Monte (3)
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Figuras 57. e 58. Rua da Penha de França
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CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE

Figura 59. Tipo de comércio existente na Rua da Graça (3) e na Rua da Penha de França (1)

Imagem 6259. Tipo
de comércio existente na Rua da Graça (3) e na Rua da Penha de
(levantamento efetuado pela autora em abril de 2017)
França (1) (levantamento efetuado pela autora em abril de 2017)
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um destes edifícios, que estão patentes no Arquivo Municipal de Lisboa. Fazemos agora
o enquadramento histórico de cada um desses edifícios mostrando como, desde cedo,
parece que cada um deles se encontrava condenado a uma vida breve.
Apresentaremos agora a informação referente a cada um dos edifícios de forma
independente. Assim, a cada um dos edifícios que constituem o complexo edificado da
Rua Angelina Vidal estarão associados os números das portas, uma vez que é desta
Maria Baptista Mendes

150

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

A GRAÇA
Ase
GRAÇA
(DE
LISBOA).
(DE LISBOA).
Adisponíveis
REABILITAÇÃO
A REABILITAÇÃO
DOconsulta
EDIFICADO
DO EDIFICADO
forma que os mesmos
encontram
para
no Arquivo Municipal de
COMO ESTRATÉGIA
COMO ESTRATÉGIA
PARA A PARA
CONVIVÊNCIA
A CONVIVÊNCIA
INTERÉTNICA
INTERÉTNICA
E INTERGERACIONAL
E INTERGERACIONAL
–
–
Lisboa. Na planta
que
apresentamos
na
Figura
63,
numeramos
cada
um dos edifícios
CULTURALIDADES,
CULTURALIDADES,
UM ESTUDO
UM ESTUDO
DE CASO
DE
NO
CASO
CENTRO
NO CENTRO
DA CIDADE
DA CIDADE
de A E para, desta forma, ser mais fácil para o leitor entender que edifício está a ser
analisado.

Figuras
60. e 61.
O cruzamento
veículos
e do
Angelina
e complexo
Imagens
Imagens
6360.
e 6360.
6461.
eO6461.
cruzamento
Odos
cruzamento
dos veículos
doselétrico
veículos
e do no
elétrico
etopo
do da
elétrico
noRua
topo
no
datopo
RuaVidal
da
Angelina
Rua
Angelina
edificado visto da Rua Angelina Vidal
Vidal eVidal
complexo
e complexo
edificado
edificado
visto davisto
Ruada
Angelina
Rua Angelina
Vidal Vidal

65 62 e–Tipo
65
de
–Tipo
comércio
de
existente
existente
na Rua
Angelina
Ruaestratégia
Angelina
Vidal (1)
Vidal
(1)
A partirImagem
deste Imagem
ponto,
no62
decorrer
dacomércio
apresentação
da na
nossa
de intervenção,
(levantamento
(levantamento
efetuado
efetuado
pela autora
pela autora
em abril
emdeabril
2017)
de 2017)
iremos apresentar a planta dos edifícios direcionada a Sul e não a Norte como é recorrente,
por, a nosso ver, ser mais intuitivo olhar o complexo edificado de frente, a partir das
fachadas da Rua Angelina Vidal.

Ainda de destacar que, de acordo com um Relatório de Vistoria Patrimonial, elaborado pela
CML, em 2001, os edifícios deste complexo edificado “integram um conjunto habitacional já
referenciado na cartografia histórica de Lisboa dos meados do séc. XIX (...) Na sua forma
atual, incluindo a passagem pública sobre-elevada adjacente, remonta pelo menos ao
início do séc. XX (...)” (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006,
Folha 155).
3.1. Edifício A: número 3 ao 5
Os primeiros registos datam de 1931, altura em que são apresentadas à CML uma série
de pedidos de autorização para a beneficiação e execução de limpeza e de reparações
interiores e exteriores do edifício. Esses pedidos repetem-se em 1958 e 1965.
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Ainda de destacar que, de acordo com um Relatório de Vistoria Patrimonial, elaborado
pela CML, em 2001, os edifícios deste complexo edificado “integram um conjunto
habitacional já referenciado na cartografia histórica de Lisboa dos meados do séc. XIX
(...) Na sua forma atual, incluindo a passagem pública sobre-elevada adjacente, remonta
pelo menos ao início do séc. XX (...)” (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 Proc 52-DCEP-IC-2006, Folha 155).
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independente. Assim, a cada um dos edifícios que constituem o complexo edificado da
Rua Angelina Vidal estarão associados os números das portas, uma vez que é desta
forma que os mesmos se encontram disponíveis para consulta no Arquivo Municipal de
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Numa das folhas de fiscalização de um desses pedidos de limpeza podemos constatar
que, em 1948, a fachada do edifício era de cor creme clara, as portas verde escuras e os
caixilhos brancos (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 37380 - Proc 2249-DCEOD-I-1948,
Folha 6).
Em 1970, existe um auto de vistoria da fiscalização da CML que informa sobre a existência de
manchas de humidade no teto de madeira e estuques. É determinada a execução de obras.
Em 1990, é apresentado um projeto de ampliação do segundo piso e de remodelação do
primeiro piso.
Em 2006, a divisão da fiscalização da CML reporta o mau estado de conservação do edifício,
com a presença de humidade, de tinta empolada, de fissuras, reboco aluído e alvenaria à
vista, sendo notificado o proprietário deste edifício (na altura uma empresa de construções
e empreendimentos imobiliários) para fazer obras de reparação.
Em novembro de 2008 é solicitada uma vistoria aos referidos números, do qual é lavrado
um auto de vistoria que relata que o edifício se encontra devoluto e que os vãos a nível
do piso térreo se encontram emparedados. Os técnicos que efetuam a vistoria concluem
que o observado no local traz insegurança e insalubridade, recomendando obras de
reparação e consolidação no edifício (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 37380 - Proc
250-DCEP-I-2008, Folha 28). O proprietário é posteriormente intimado mas não comparece
à audiência prévia.
A 13 de outubro de 2015, o procedimento é extinto por inutilidade e o processo é arquivado.
3.2. Edifício B: número 7 ao 17
De acordo com um Relatório de Vistoria Patrimonial da CML, de 2001, este edifício resulta
de um projeto de ampliação datado de 1889 e em “conjunto com a passagem pública sobreelevada adjacente, esta ainda revestida de calçada grossa de basalto, o edifício assume
papel fundamental na caracterização do ambiente urbano da zona.” (Arquivo Municipal de
Lisboa, Obra 33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006, Folha 155).
Em 1894 é feita uma ampliação do edifício da qual resulta um volume na parte posterior,
confinando com o edifício A, identificado na Figura 63.
A partir de 1928 são apresentadas à CML uma série de pedidos de autorização para a
beneficiação e execução de limpeza e de reparações interiores e exteriores do edifício,
pedidos esses que se repetem em 1936, 1944 e 1962.
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A 19 de março de 2001, a Divisão de Recuperação de Edifícios Particulares, da CML,
realiza uma vistoria aos edifícios, constatando que a fachada principal se encontrava
degradada, com azulejos deteriorados e a desagregarem-se, sem porta de entrada e com
os vãos e os caixilhos apodrecidos e com falta de vidros. No interior das habitações, são
reportados os tetos e paredes fissurados, com o estuque a destacar-se e a presença de
infiltrações. Os tetos e pavimentos de madeira encontravam-se apodrecidos e abaulados,
respetivamente, e a rede elétrica do edifício estava muito danificada e com fios à vista. Este
auto de vistoria dá ainda conta de que, a nível do piso térreo, se verifica a existência de
alterações arquitetónicas, com a criação de cozinhas e casas de banho que não constam
nos elementos gráficos existentes na altura (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 –
Proc 52-DCEP-IC-2006, Folhas 39, 40 e 41).
A 28 de janeiro de 2002, a Polícia Municipal reporta, após visita ao local, que os prédios do
número 7 ao 21 se encontram devolutos, com a maioria das frações sem portas nem janelas
encontrando-se, no entanto, cinco pessoas a residir nos mesmos, legalmente, e com idades
já avançadas. Refere ainda que, após contactado um dos moradores, o mesmo referiu
que o estado em que se encontram os edifícios permite a entrada de toxicodependentes,
trazendo insalubridade e insegurança, e que a senhoria não mostrava interesse em efetuar
as obras necessárias. Neste mesmo relatório, a Polícia Municipal reporta ainda que, no
número 9, reside há oito meses um homem, reformado, sem autorização da senhoria e
em condições desumanas, não tendo porta, água ou luz no interior desta fração. O referido
relatório termina solicitando que a senhoria seja contactada para proceder a obras ou
para emparedar as portas e janelas o mais urgentemente possível (Arquivo Municipal de
Lisboa, Obra 32490 - Proc 895-DCEOD-I-1982, Folha 9).
Um novo auto de vistoria é elaborado a 18 de maio de 2005 e neste é reportado que a
fachada principal apresenta alvenaria à vista e, no logradouro, verifica-se a existência de
uma estrutura de betão em muito mau estado de conservação, existindo a acumulação
de lixo diverso. É ainda referido que o muro de suporte, localizado no limite do terreno, se
encontra “estruturalmente em mau estado de conservação, com o pavimento adjacente
com fendas muito pronunciadas, desnivelado e com abatimentos parciais, indiciando a
ocorrência de deslocamento de solos, podendo esta situação vir a agravar-se a curto prazo
(...) ” (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006, Folha 96). De acordo
com o Parecer anexo a este auto de vistoria, os técnicos responsáveis pelo mesmo alertam
para a insegurança e insalubridade do edifício e solicitam a reparação da fachada principal,
para evitar o desprendimento de mais materiais; a demolição da estrutura de betão, a qual
se encontra em estado de ruína, não constando sequer no processo da obra deste edifício;
e a consolidação do muro de suporte, para evitar o risco de colapso do mesmo (Arquivo
Municipal de Lisboa, Obra 33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006, Folha 96).
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Um ano depois, a 4 de maio de 2006, a empresa proprietária do edifício (a mesma empresa
de construções e empreendimentos imobiliários que já anteriormente referimos) responde
à Intimação que havia sido feita pela CML nesse mesmo ano, onde esta entidade solicita que
sejam elaboradas obras no edifício. O proprietário responde que, por motivos alheios à sua
vontade não conseguiu cumprir com a Intimação, mas reforça estar disponível para colaborar
com a CML, nomeadamente através da consolidação e reforço do muro de suporte, uma vez
que reconhece o perigo iminente para os moradores da Rua Damasceno Monteiro, localizada
abaixo do nosso local de intervenção. No entanto, reforça que não é possível a realização
destes trabalhos, pois, não existe um acesso ao local que permita a passagem de equipamento
de grandes dimensões que possibilitem a execução dos trabalhos solicitados pela CML, como
a demolição da estrutura de betão. A empresa proprietária refere ainda que já em 2004 havia
mostrado vontade em resolver a questão, prevendo para o local a demolição integral do
edificado, por forma a criar condições para a entrada no terreno e, posteriormente, efetuar a
demolição da estrutura de betão. Com esta proposta a empresa proprietária, propunha ainda
a recuperação do local com a construção de novos edifícios, mas este projeto acabaria por
ser indeferido pela CML. Face ao exposto, a proprietária reforçava o pedido de autorização
para a demolição de todo o edificado existente na Rua Angelina Vidal, dos números 7 ao 17,
de modo a permitir a movimentação das máquinas necessárias à demolição do edificado e
à consolidação e reforço estrutural do muro de suporte (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra
33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006, Folhas 119 e 120).
3.3. Edifício C: número 19 ao 21
Segundo um auto da Polícia Municipal de 28 de janeiro de 2002, a maioria das frações
encontrava-se na altura devoluta, sem portas nem janelas. Este auto reporta também que
aí residiam cinco pessoas, legalmente, com idade avançada, e uma pessoa a viver aí de
forma ilegal.
A 05 de maio de 1982 é realizada uma vistoria que relata degradação nos fasquiados do
teto, nos estuques e no cimento do pavimento.
A 03 de outubro de 2001, o senhorio recusa-se a fazer obras no número 19.
Em 1971, o Arq. Maurício de Vasconcelos faz um Estudo Preliminar para o local, do número
19 até ao número 29, onde prevê a localização de uma escola primária. A Direção dos
Serviços de Urbanização responde, no mesmo ano, dizendo que poderá ser executada
no local uma nova construção com seis pisos (Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 32490
- Proc 3258-DMPGU-OB-1971, Folha 5). No entanto, em dezembro do mesmo ano, a CML
informa que o projeto não foi aprovado.
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De acordo com uma folha de fiscalização referente a Limpezas de Prédios e outras Obras
de Beneficiação, conseguimos ter acesso à informação de que a fachada e os muros
do referido edifício eram da cor creme claro, com portas castanhas e caixilhos brancos
(Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 32490 - Proc 21021-DSC-PET-1944, Folha 2).
3.4. Edifício D: número 23 ao 29
O Relatório de Vistoria Patrimonial, elaborado em 2001, pela CML, refere que o edifício foi
construído em 1908 sobre uma plataforma elevada em relação à cota da rua, sendo que
o acesso ao edifício se realizava através de um corpo inferior que abria para a via pública.
Em relação ao edifício, este Relatório destaca a “particularidade da sua implantação e
o desenho da longa fachada, (...) conferem-lhe papel fundamental na caracterização do
ambiente urbano da zona.” (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 - Proc 52-DCEPIC-2006, Folha 154).
Em 1905, a CML aprova a construção dos números 25 e 29 e, em 1908, é apresentado o
projeto à CML para a construção do edifício que ainda hoje aí se encontra, sendo que só
posteriormente é solicitada a construção do terraço do mesmo.
A partir de 1923 são apresentadas à CML uma série de pedidos de autorização para a
beneficiação e execução de limpeza e de reparações interiores e exteriores do edifício.
Esses pedidos repetem-se em 1936, 1943, 1952, 1956, 1958, 1965 e 1969. É numa folha
de fiscalização de um desses pedidos que podemos constatar que a fachada e os muros
deste edifício eram, em 1943, na cor marfim claro, com as portas castanhas e os caixilhos
brancos (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 34250 - Proc 17187-DSC-PET-1943, Folha 2).
Em 1955, é apresentado um projeto de adaptação do piso térreo desses números a um
estabelecimento de Tabacaria, Papelaria e Novidades. As alterações seriam a nível do
alçado, com a transformação de um dos vãos em montra.
Em novembro de 1990, a proprietária do número 23 solicita a aprovação de um projeto
de alteração do uso do referido número de habitação para escritório, bem como para a
ocupação do logradouro com a ampliação de uma estrutura ao nível do piso 2 para fins
industriais. De acordo com a Memória Descritiva apresentada, a proprietária faz este pedido
porque a construção se encontra parada depois de uma visita por parte da fiscalização da
CML ao local. A referida construção tinha como objetivo o aumento da capacidade das
instalações da empresa da proprietária, sediada nesse número e refere-se à estrutura de
betão devoluta hoje existente no terreno (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 34250 - Proc
5246-DMPGU-OB-1990, Folhas 7, 8 e 9).
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Em janeiro de 1991, o Departamento de Gestão Urbanística da CML, emite um parecer
desfavorável a esta ampliação não só devido à ocupação excessiva do logradouro, que essa
estrutura pressupunha, como também ao facto de, acordo com o Plano Diretor Municipal
(PDM), não ser permitida a instalação de indústria em áreas classificadas como habitacionais
(Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 34250 - Proc 5246-DMPGU-OB-1990, Folha 26).
Data de 2004 a primeira Informação da Polícia Municipal que alerta para o facto de os
vãos, anteriormente emparedados nestes números, serem sistematicamente arrombados,
levando a que o edifício seja frequentado por marginais e toxicodependentes (Arquivo
Municipal de Lisboa, Obra 34250 - Proc 300-DCEP-I-2007, Folha 8).
Em 2006, a empresa proprietária do edifício (a empresa de construções e empreendimentos
imobiliários que já anteriormente referimos) solicita a realização de um relatório sobre as
condições de segurança dos edifícios e do muro de suporte que confina o limite do terreno
e os logradouros na Rua Damasceno Monteiro.
Em 2007, é feita uma denúncia na Polícia Municipal relativamente ao estado de degradação
do imóvel, à acumulação de lixo e á ocupação por pessoas sem abrigo, pondo em causa as
condições de segurança para os edifícios vizinhos.
Em 2008 a fiscalização da CML constata a existência de perigo e solicita uma vistoria à
empresa proprietária. No mesmo ano é feita a vistoria e, no decorrer da mesma, a CML
ordena que sejam executadas obras de reparação e consolidação para minimizar a
insegurança e insalubridade existentes. Além disso ordena o despejo das pessoas que se
encontravam a viver no edifício e o posterior emparedamento do vãos (Arquivo Municipal
de Lisboa, Obra 42617 - Proc 191-DCEP-I-2008, Folha 30 e 31). O proprietário é intimado
para uma audiência prévia, mas não comparece.
Em 2010, a fiscalização da CML comunica à empresa proprietária do nr 23 que tem de
proceder ao emparedamento dos vãos de acesso ao edifício no 1º piso, mas só um ano
mais tarde é que tal é executado.
No mesmo ano, um residente de um prédio vizinho aos números 25 e 29, envia um e-mail
ao vereador onde reporta a ocupação do edifício por marginais e diz que lhe constou que
existiria no local um projeto para a construção de um condomínio e apela por isso à CML
que esse projeto seja levado para a frente.7
7 De referir que, após a consulta de todos os volumes referentes a este edifício no Arquivo Municipal de
Lisboa, não encontrámos mais nenhuma informação referente a este possível projeto.
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Após a solicitação da CML para a realização de obras em 2012 e da não realização das
mesmas por parte do proprietário, e perante a falta de presença na audiência prévia, em
2013, o processo é arquivado.
3.5. Edifício E: atrás dos números 17 a 21
Em 1981 há um relatório que dá conhecimento da construção de um primeiro andar em
alvenaria de tijolo e cimento com 500 m2, sem licença nem projeto aprovado, nas traseiras
do nr 17 ao 23. Foram impostas multas e a obra foi embargada.
Em 1991, é apresentado à CML um projeto de alterações e ampliação e é feito o pedido de
legalização da construção já aí existente e entretanto embargada pela CML.
Em 2001, o Departamento de Planeamento e Gestão Urbana da CML, aprova a demolição
destes edifícios. Em 2004, o departamento de Informação Urbana não corrobora essa
decisão. Nesse mesmo ano, surgem as primeiras queixas que reportam a entrada de
marginais e toxicodependentes nos edifícios devolutos. Há queixas de que os imóveis estão
a ser vandalizados.
Em 2006 é realizada uma nova vistoria pela CML para verificar o nível de degradação dos
edifícios.
Em agosto de 2006, o Núcleo de Estudos do Património (NEP), da CML, elabora uma
Informação acerca de uma operação de loteamento prevista para os números 3 a 29, que
previa a demolição de todos os edifícios existentes. Foi em 2001, que esta operação de
loteamento foi dada a conhecer à CML e, na altura, o NEP informava que deveriam ser
mantidas as fachadas dos números 7 a 17, podendo ser apenas demolidos os números 19
e 21 e a estrutura de betão localizada atrás. No entanto, na Informação elaborada em 2006,
o NEP estipula que nenhum dos edifícios poderá ser demolido nem deverá ser proposta
uma imagem urbana dissociada das características particulares do sítio. O NEP alerta ainda
para o facto de existir um auto de vistoria de valor patrimonial homologado, no qual são
impostos condicionantes a uma intervenção no local, e afirma que, a operação de loteamento
proposta não contribui para a valorização arquitetónica, urbanística e ambiental da zona,
isto porque os lotes existentes, com as suas diferentes métricas, seriam substituídos por
um único volume, massificando e uniformizando a frente de rua e a total impermeabilização
prevista para o logradouro, traria um impacto muito negativo para o ambiente (Arquivo
Municipal de Lisboa - Obra 33249 - Proc 52-DCEP-IC-2006, Folhas 166, 157 e 158).
No mesmo ano, em dezembro, é emitido um novo auto de vistoria onde os técnicos se
pronunciam sobre a segurança dos edifícios. Neste auto salienta-se, uma vez mais, que
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as patologias se têm vindo a agravar (Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 33249 - Proc
52-DCEP-IC-2006, Folha 172).
No mesmo ano e no mesmo mês, surge uma Informação da 11ª Esquadra da Polícia
Municipal que alerta para o facto de o conjunto de edifícios ser frequentado por indivíduos
que se dedicam à prática de atividades criminosas, como roubos, furtos e consumo de
estupefacientes, bem como frequentemente fazem fogueiras para se aquecerem, o que
leva ao aumento da inquietação e insegurança dos residentes dos edifícios vizinhos. Esta
Informação termina solicitando, uma vez mais, o emparedamento do portão (Arquivo
Municipal de Lisboa, Obra 34250 - Proc 300-DCEP-I-2007, Folha 148).
Em 2007, o muro de suporte de terras que confina com a escadaria ameaça ruir devido à
presença das raízes de uma árvore existente na parte superior do referido muro, vindo a
provocar a fendilhação do mesmo.
Em fevereiro de 2010, a 11ª Esquadra da Penha de França da Polícia de Segurança Pública
(PSP), emite uma Informação referente ao conjunto de edifícios devolutos existentes dos
números 3 a 25 por esse local ser habitualmente frequentado por indivíduos que agridem
e roubam as pessoas naquelas imediações. Neste documento a PSP informa que, embora
a CML tenha emparedado, em 2008, todos os vãos dos referidos imóveis devolutos,
o acesso a um portão existente ficou, no entanto, por emparedar, não impossibilitando,
por isso, o acesso aos referidos imóveis. De acordo com o relatado pela PSP, este facto
permitia a utilização indevida de eletricidade, sendo visíveis as várias puxadas de fios de
alguns quadros elétricos existentes, o que trazia insegurança para a salubridade pública
no local bem como aumentava o risco de incêndios, agravado ainda pelo facto de, nos
diferentes compartimentos dos edifícios, ser visível o amontoado de material inflamável.
Naturalmente, o receio e preocupação começava a aumentar nos moradores dos edifícios
daquela área, sobretudo durante o período noturno, por recearem a possibilidade de
assaltos às suas residências. Nesta Informação, a PSP relata ainda que, a existência de
vários bens nos diversos compartimentos dos edifícios deixava adivinhar a presença de
pessoas a pernoitar nos mesmos e, por isso, a PSP sugeria o urgente emparedamento
do portão que dava acesso aos edifícios (Arquivo Municipal de Lisboa, Obra 33249 - Proc
52-DCEP-IC-2006, Folha 213 e 214).
A 27 de julho de 2010 deflagra nos edifícios um incêndio e a empresa proprietária (a
mesma empresa de construções e empreendimentos imobiliários que detinha já os
edifícios vizinhos) é de novo contactada e informada de que deverá emparedar o portão
que permite o acesso ao local de terceiros.
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4. CULTURALIDADES, CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO REABILITADO
É chegado o momento de darmos a conhecer aquele que foi o objetivo com o qual nos
comprometemos desde o início deste estudo: o desenvolvimento da nossa estratégia de
intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Desde cedo que entendemos não ser viável a reabilitação da totalidade dos edifícios
existentes, uma vez que o avançado estado de degradação iria exigir um enorme dispêndio
de recursos financeiros.
Por outro lado, e de acordo com a informação recolhida no Arquivo Municipal de Lisboa,
existe um auto de vistoria de valor patrimonial homologado no qual são impostas
condicionantes a uma
intervenção
neste Alocal.
De acordoDO
com
uma Informação elaborada
A GRAÇA
(DE LISBOA).
REABILITAÇÃO
EDIFICADO
COMO
ESTRATÉGIA
PARA
A
CONVIVÊNCIA
INTERÉTNICA
E
INTERGERACIONAL
– seria
pelo NEP da CML, em agosto de 2004, a total demolição dos edifícios
existentes não
CULTURALIDADES, UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DA CIDADE
uma opção uma vez que, o desaparecimento desses edifícios levaria à criação de uma
imagem urbana dissociada das características particulares do sítio.
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Tendo em conta a referida vontade do NEP, da CML, e aquilo que pretendíamos
desenvolver no local, optámos pela reabilitação de dois dos edifícios existentes no
terreno. Tal deve-se ao facto de considerarmos que os restantes não apresentavam
características suficientemente relevantes para a manutenção da imagem urbana da rua,
enquanto, estes dois edifícios assumem, de acordo com o NEP, um papel fundamental na
caracterização do ambiente urbano da zona.
Na planta que apresentamos na Figura 64, descriminamos, a cinzento, os cinco edifícios
que optámos por demolir - estando estes identificados com as letras A, B, C, D e - e a corde-rosa os dois edifícios que decidimos reabilitar – identificados com os números 1 e 2.
Para além de não apresentar características arquitetónicas relevantes, o edifício D
apresentava-se como um entrave maior à nossa intervenção no local uma vez que, a sua
manutenção, não nos permitiria criar a entrada para o novo espaço público que desde
cedo previmos com a nossa estratégia de intervenção.
Num primeiro olhar sobre a nossa estratégia de intervenção, podemos sintetizar que a
mesma passa pela reabilitação de dois edifícios existentes e pela construção de apenas
um novo edifício que, para além de conseguir dar continuidade à fachada do edifício
1, se adossa a este e se desenvolve ao longo do muro que delimita o nosso terreno,
terminando este novo edifício no alinhamento com a fachada do edifício habitacional
localizado a sul (Figura 65).
O novo edifício que propomos construir, e que está identificado na Figura 65 com o
número 3, deverá assumir-se de forma marcada e diferenciada do edificado existente,
no entanto, pretendemos não o destacar de forma demasiadamente acentuada, o que
poderia levar à quebra da linguagem do conjunto. Por esse motivo propomos que este
novo edifício apresente apenas quatro pisos, somente um piso a mais do que o edifício
1; a nível da fachada, criamos, à semelhança do que sucede nos edifícios existentes,
uma métrica regular a partir dos vãos que é acentuada pela presença de varandas (na
Figura 66 mostramos um esquema daquela que poderia vir a ser a fachada deste novo
edifício 3).
O novo edifício deverá ser de cor creme clara para ir ao encontro daquela que era a cor
original do edifício A (números 3 a 5), que caracterizámos no ponto anterior, e, desta
forma, recuperar parte da memória visual deste lugar. A cobertura deverá ser plana e
os vão de uma ou duas folhas, sendo a dimensão destes últimos o dobro dos primeiros,
de vidro inteiro.
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Figura 65. Identificação, a cinzento, do novo edifício 3 proposto para o local,
e a cor de rosa identificação dos edifícios 1 e 2 que serão reabilitados
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Será a partir deste limite que, através de uma rampa, permitimos que se faça o acesso ao
edifício 2, que se encontra a uma cota dois metros mais alta que o edifício 1 e o novo
edifício 3.
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Imagem 7067. Esquema das circulações possíveis de ser realizadas com a nossa estratégia
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Será a partir deste limite que, através de uma rampa, permitimos que se faça o acesso
ao edifício 2, que se encontra a uma cota dois metros mais alta que o edifício 1 e o novo
edifício 3.
Uma vez que pretendemos também criar uma nova escadaria de acesso direto ao edifício 2
(ao lado da escadaria existente que faz a ligação da cota mais baixa à cota mais alta da Rua
Angelina Vidal), estamos a permitir que, de uma forma fácil e intuitiva, se consiga circular
por toda a área do terreno a partir do exterior, sem nunca haver a necessidade de entrada
em nenhum dos edifícios (Figura 67).
Feitas as escolhas relativas aos volumes a reabilitar e aqueles a construir, bem como o
estudo do espaço exterior, o passo seguinte da nossa intervenção no local passou pela
definição do Programa.
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Este espaço prevê, por um lado, garantir o apoio à população idosa, com a oferta de
serviços e atividades específicas adaptadas à idade dos mesmos e com o devido apoio
de funcionários especializados, e, por outro lado, prevê o apoio à população imigrante e
à população em geral, estando prevista a criação de uma série de pequenas salas que
permitam a realização de atividades e eventos onde todos possam participar.
Pensámos em algumas das atividades e serviços que, a nosso ver, consideramos
indispensáveis para o sucesso deste complexo multifuncional de apoio e que poderiam
ser realizadas nessas salas, sendo elas: workshops, desde artesanato até workshops
de gastronomia; aulas de língua portuguesa e das línguas das principais comunidades
imigrantes presentes na cidade; atividades desportivas que não exijam muito espaço
(como Pilates, Ioga ou Meditação); ou aulas de dança quer tradicionais portuguesas, quer
dos países de origem das pessoas imigrantes que frequentarem o centro de apoio.
Para além destas pequenas salas, prevemos ainda a criação de uma sala equipada com
computadores, onde poderia ser dado apoio à população idosa para a sua utilização; uma
sala de estudos, o que permitiria, desta forma, que um segmento mais jovem usufruísse
do centro de apoio e, consequentemente viesse a conviver com os idosos e os imigrantes;
e ainda uma sala de grandes dimensões, que designaríamos de sala polivalente.
Para esta sala polivalente prevemos a realização de atividades como: a hora do conto e leitura
de histórias infantis e juvenis típicas dos diferentes países e contadas pelas pessoas com mais
idade aos mais novos; pequenas peças de teatro ou bailes (representativos de diferentes
nacionalidades); e, se equipada com um projetor, consideramos que pode vir a permitir o
visionamento de filmes, não só portugueses como de países estrangeiros, mas também a
realização de uma qualquer ação de formação, palestras e sessões de esclarecimento sobre
temas referentes ao apoio das populações idosa e imigrante (questões ligadas à regularização
dos imigrantes, direitos e deveres de cidadania, informações sobre arrendamento; relações
senhorio/inquilino, etc.). Simultaneamente esta sala poderia servir de espaço para pequenas
refeições, refeições essas que consideramos que, à semelhança do que acontece noutros
centros de dia e de convívio, poderiam ser confecionadas fora do centro de apoio, sendo apenas
servidas nesta sala, isto porque consideramos não ter o espaço necessário para a criação de
uma cozinha e de espaços de armazenamento de apoio à confeção de refeições no local.
Anexado a esta sala estaria um pequeno café que serviria o miradouro que criámos no
limite Este do terreno. O que pretendemos é, desta forma, constituir um fator atrativo para
a permanência no lugar levando a que, consequentemente, o utilizador do miradouro e do
café ganhe conhecimento das atividades que são desenvolvidas no centro de apoio e, em
último caso, acabe por tirar partido do mesmo.
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Resta-nos agora dar a conhecer o nome que atribuímos ao centro de apoio que criámos:
Culturalidades. O nome figura na capa deste documento e, se de início pode ter parecido
estranho ao leitor, consideramos que, neste ponto do documento, se torna claro o porquê
da sua escolha.
O nome é composto por duas palavras: Cultural + idades e o pretendido é que este nome
seja lido dessa forma, como duas palavras distintas e não apenas como uma palavra. Para
evidenciar ainda mais essa nossa vontade optámos por colocar a palavra idades em itálico.
A escolha das palavras surgir-nos de uma forma muito natural. Se o que quisemos criar,
em primeira instância, foi um centro multifuncional mais direcionado para as necessidades
dos imigrantes e idosos, consideramos estarem inerentes a este centro de apoio a
aceitação e promoção de duas características associadas aos mesmos: a cultura e a idade.
Assim surgiu o Culturalidades, um local onde consideramos ser possível a convivência
interétnica e intergeracional no centro da cidade.
Anexadas ao Culturalidades, prevemos simultaneamente a criação de uma biblioteca e de
um edifício de habitação. A biblioteca será desenvolvida no limite Oeste do novo edifício
3 criado e, como principal característica desta, destacamos a criação de uma escada
central que serve os três pisos previstos, estando as paredes existentes em cada um
dos pisos revestidas com prateleiras onde serão colocados os livros, jornais, revistas e
outros documentos representativos de diferentes origens nacionais. A biblioteca estará,
naturalmente, equipada com mesas e cadeiras, permitindo que quem aqui se deslocar
possa estudar ou permanecer a ler um livro. Embora fazendo parte integrante do novo
edifício 3, esta encontra-se fisicamente separada do Culturalidades e, naturalmente, das
habitações ao longo dos seus três pisos, ou seja, não existe ligação direta entre o limite
Oeste e o restante novo edifício.
A entrada para as habitações será feita através da entrada para o Culturalidades, mas de
forma diferenciada, para permitir a privacidade necessária àqueles que pretendem fazer
o acesso à sua casa e garantindo a distinção em relação à entrada do centro de apoio.
Pretendemos a criação de pequenas habitações compostas por uma sala, uma cozinha,
uma instalação sanitária e com um ou dois quartos, ou seja, prevemos apenas a existência
de habitações permanentes de tipologia T1 e T2. Estas habitações serão, a semelhança
daquilo que observámos nas habitações assistidas do Bairro Padre Cruz, da SCML, livres
de qualquer barreira arquitetónica, permitindo que nas mesmas possam viver idosos
(autónomos) e imigrantes que foram alvo de despejo ou de outra eventualidade ou que
estejam com dificuldades em encontrar a sua primeira casa na cidade de Lisboa.
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Como já referimos, embora a biblioteca esteja integrada no novo edifício, está inserida
num bloco de apenas três pisos, ao contrário do que acontece no restante novo edifício,
que se desenvolve ao longo de quatro pisos. Esta opção teve como premissa cumprir
com dois objetivos: por um lado garantir a continuidade da leitura da linha de cércea da
Rua Angelina Vidal, estando a biblioteca ao mesmo nível do edifício 1 reabilitado e, por
outro lado, garantir a oferta do maior número possível de habitações. Desenvolvendo-se as
habitações por cima da área ocupada pelo Culturalidades, consideramos que a existência
de apenas dois pisos de habitações seria insuficiente e por isso optámos pelo alteamento
da cota da cércea nesta parte do novo edifício até ao limite Este do terreno.
Descrito o novo edifício, resta-nos dar a conhecer o Programa que prevemos para os dois
edifícios a reabilitar, o edifício 1 e o edifício 2.
No edifício 1 prevemos a possibilidade de instalação de um Centro Local de Apoio à
Integração de Imigrantes (CLAII). Com a disponibilização deste serviço queremos contribuir
para a manutenção do apoio, acolhimento, orientação e informação dos imigrantes através
da disponibilização de uma série de serviços úteis que os possam ajudar a melhor e mais
facilmente se integrarem na nova cidade. Para além da prestação de informações, prevemos
que, ao longo dos três pisos existentes no edifício 1, haja a possibilidade de serem criadas
salas onde possam ser dadas pequenas ações de formação e de esclarecimento úteis
para os imigrantes, bem como, pequenas salas equipadas com computadores ao serviço
dos funcionários que ajudem os imigrantes a fazer, por exemplo, CV’s, escrever e enviar
mensagens em língua portuguesa, apoio ao nível da tradução de documentos...
No edifício 2, pretendemos a instalação de um pequeno posto médico (medicina geral), com
fisioterapia, acupuntura e medicina ayurvédica. O edifício tem a capacidade para receber
uma receção/sala de espera, uma sala para o arquivo, uma pequena copa e uma sala
para os funcionários, um balneário, instalações sanitárias femininas e masculinas e seis
gabinetes médicos. Ao estar numa cota dois metros mais alta que os restantes edifícios, a
partir do posto médico poderá ser observada a nova “praça” criada e o acesso à mesma
poderá ser feito através de uma escadaria e, através da nova rampa, o acesso ao miradouro
estará também garantido.
Como referimos anteriormente, será a partir da plataforma existente na fachada principal
do edifício 2 que garantimos não só o acesso à cota mais baixa do nosso terreno, através
de duas escadarias e de uma rampa, como também à cota mais baixa da Rua Angelina
Vidal, através de um elevador instalado nos pisos -1 e -2 do edifício 2. Pretendemos que
este elevador se destaque de forma marcada no local e por isso prevemos que a caixa do
mesmo rasgue a fachada do edifício através da sua caixa de vidro que, durante a noite,
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pretendemos que esteja iluminada interiormente. O objetivo é oferecer ao local não só uma
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68 onde damos a conhecer o alçado proposto com a nossa intervenção).
Figura 68. Esquema de cores dos alçados proposto com a nossa estratégia
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dos azulejos ao nível do piso térreo. Como já referimos, o novo edifício 3 será creme
claro. Junto ao edifício 2, deverá destacar-se a caixa em vidro do novo elevador, junto ao
edifício 1 prevemos a plantação de três árvores isto porque, como pode ser observado no
local, essa intenção já existiria há muito e tal pode ser constatado pela existência de três
caldeiras.
Resumidamente, e para terminar este ponto do nosso estudo, apresentamos graficamente
o Programa por nós desenvolvido, dando a conhecer as principais áreas de construção
previstas através dos dois quadros abaixo.
Quadro 12. Total das Áreas de nova construção, demolição e demolição previstas
com a nossa intervenção no complexo edificado na Rua Angelina Vidal
Áreas

Total

Área demolida

3.799,43 m2

Área nova construção

2.779,19 m2

Área reabilitada

909,52 m2

Quadro 13. Total das Áreas previstas para o Programa desenvolvido
para a nossa intervenção no complexo edificado na Rua Angelina Vidal
Áreas de construção de cada uma das valências do Programa proposto
Área Culturalidades

633,71 m2

Área Biblioteca

244,35 m2

Área Habitação

1.901,13 m2

Área Centro de Apoio a Imigrantes

636,30 m2

Área Posto Médico

273,22 m2

Total de área construída

3.688,71 m2

5. SÍNTESE CONCLUSIVA
Neste capítulo demos a conhecer a nossa estratégia de intervenção no complexo edificado
na Rua Angelina Vidal.
Foi demorado o percurso que percorremos até este ponto do nosso estudo. Foram longos
os dias passados entre leituras que nos ajudassem a melhor esclarecer todos os conceitos
e temáticas que apresentámos nos capítulos anteriores, foram pesadas as horas a tratar os
dados recolhidos nas entrevistas e nos inquéritos que realizámos e que tão úteis se vieram
a revelar na altura em que precisámos de criar o nosso Programa para o Culturalidades e
restantes edifícios anexos ao nosso local de intervenção.
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Consideramos ter conseguido desenvolver uma estratégia coesa, quer pelo tipo de
Programa que integrámos nos edifícios, quer pela oferta de um novo espaço de uso público
para a Graça, quer pela linguagem arquitetónica pela qual optámos, que traz continuidade
à leitura da Rua Angelina Vidal e proporciona o aparecimento de um novo edifício.
Os serviços que pretendemos oferecer com a nossa estratégia tornam-na, a nosso
ver, completa, e o facto de atendermos àquelas que são as vontades e necessidades
manifestadas pelos idosos e imigrantes que inquirimos, tornam-na útil.
O Culturalidades revela-se uma aposta aberta e franca que teve como único objetivo
contribuir para a inclusão de idosos e imigrantes no centro da cidade de Lisboa. Atendendo
àquelas que foram as principais necessidades e desejos apontados pelos inquiridos,
consideramos ter atingido o fim a que nos propusemos desde o início do nosso estudo.
Ao associarmos outras valências a este local, consideramos ter acrescentado mais valor
ao Programa, mostrando como num mesmo local diversas atividades podem estar
articuladas e facilmente cativar e acolher diferentes públicos.
Reabilitando este complexo edificado conseguimos ganhar uma nova entrada para a
Graça e para a Rua Angelina Vidal mas, sobretudo, conseguimos abrir uma nova entrada
para aqueles que estão frequentemente excluídos, contribuindo para a sua inclusão na
sociedade.
Como já referimos, tivemos em consideração os resultados que obtivemos com o nosso
estudo de campo e, por isso, tentámos ir ao máximo ao encontro de algumas das diretivas
delineadas. Criámos um espaço de convivência, visto este ter sido uma das valências
requeridas pelos inquiridos e garantimos a existência de atividades culturais como teatro,
cinema e dança, acabando por dotar a Graça de um espaço cultural que, na opinião de
todos inquiridos, é uma valência ausente neste território. Para além destas valências,
criámos também habitação e um local de apoio a imigrantes, valências essas também elas
referidas como importantes para a nossa intervenção no local.
Tendo em conta que os idosos inquiridos referiram a dificuldade de mobilidade na cidade
como uma das principais barreiras à sua integração, quisemos garantir que, no tratamento
do nosso espaço exterior, assegurávamos a total mobilidade dos mesmos, daí termos
criado uma rampa e dotado a cota mais baixa da Rua Angelina Vidal de um elevador que
permita, de forma fácil, aceder à cota mais alta desta rua.
A barreira social foi um dos grandes obstáculos enunciados pelos imigrantes e por esse
mesmo motivo decidimos dotar o Culturalidades e o Centro Local de Apoio à Integração
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de Imigrantes de salas onde possam funcionar aulas de Língua Portuguesa, bem como
pequenas formações e sessões de esclarecimento de sobre temas ligados aos direitos e
deveres de cidadania.
Consideramos que nos foi igualmente útil fazer o enquadramento da nossa proposta de
Programa tendo em consideração os objetivos estratégicos estipulados para a fase de
implementação do PMIIL.
Entre as várias medidas propostas neste documento, tivemos em especial consideração o
evocado nas seguintes Áreas de Intervenção:
1. na Área do Acolhimento, que é considerada como essencial para que o imigrante consiga
adquirir um sentimento de pertença à nova realidade social e cultural na qual se tenta
integrar;
2. na Área da Habitação, que constitui um pilar essencial, proporcionando segurança e
abrigo, evitando situações de exclusão social;
3. na Área das Dinâmicas Culturais e Urbanas, onde é dado destaque à música e à dança
como as expressões que melhor traduzem o processo de fusão dos elementos culturais
provenientes de diversas origens (CML, 2015a).
Tomando em consideração estas áreas de Intervenção tentámos depois corresponder às
medidas previstas no PMIIL através da nossa proposta de Programa. Por exemplo:
1. na Área do Acolhimento, garantimos a expansão territorial dos serviços através da
previsão da instalação de um CLAII;
2. na Área da Habitação, ao disponibilizarmos uma área considerável para a mesma,
conseguimos garantir o acolhimento e a integração da população imigrante em situação
particular;
3. na Área das Dinâmicas Culturais e Urbanas, criámos na Graça um centro de
interculturalidade, o Culturalidades, e enquadrámos e demos visibilidade às produções
culturais dos imigrantes promovendo feiras temáticas e gastronómicas na nova “praça”
que criámos.
Gostaríamos também de destacar que, ao dotarmos o nosso Programa de uma Biblioteca,
conseguimos ainda garantir a criação de um novo centro cívico para a promoção da
interculturalidade, o que vai também ao encontro das medidas estratégicas definas pelo
PMIIL na Área do Diálogo Inter-religioso e Intercultural (CML, 2015a).
Ponderando todas estas questões a que demos destaque na análise dos inquéritos e do
PMIIL, consideramos que, com as opções tomadas para o nosso Programa, garantimos
a convergência de interesses dos idosos e dos imigrantes e conseguimos, por isso,
Maria Baptista Mendes

170

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

contribuir para o intercâmbio de culturas que, afinal, foi desde o início da nossa dissertação
um objetivo com o qual nos queríamos comprometer.
Por fim, deverá ser ainda destacado o facto de termos ido ao encontro daquela que é a
vontade da CML em manter o seu edificado, sobretudo nas áreas históricas da cidade,
como é o caso da Graça. Tal pode ser constatado pelo facto de termos optado por reabilitar
os dois edifícios que, de acordo com o Relatório de Vistoria Patrimonial, elaborado em
2001 pela CML, são considerados fundamentais para a caracterização do ambiente urbano
deste troço da rua, por constituírem valores históricos e urbanos importantes para a
manutenção da leitura urbana da Rua Angelina Vidal.
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CONCLUSÕES
Chegados ao termo deste percurso, é possível evidenciar algumas conclusões, as quais
organizaremos em três andamentos: uma breve síntese dos principais resultados; um
balanço reflexivo sobre o trabalho empreendido; e uma reflexão sobre os contributos deste
estudo e pistas para estudos e intervenções posteriores.
Ao fazermos agora uma contextualização de todos os temas que neste estudo abordámos,
podemos verificar como cada um foi fundamental para chegarmos, com sucesso, ao
desenvolvimento de todo o enquadramento teórico e com base no qual radica a nossa
proposta de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal.
Com o primeiro capítulo conseguimos, embora de forma breve, deixar clara a evolução
histórica e morfológica da cidade de Lisboa, caracterizando o desenvolvimento do seu
edificado e a expansão das suas malhas urbanas. Na análise sincrónica e diacrónica da
sua demografia, foi possível evidenciar algumas tendências marcantes desta cidade: o
envelhecimento demográfico e a forte presença de imigrantes o que, para o nosso estudo,
se revestiu da maior importância para reforçar o fundamento e a pertinência da nossa
estratégia de intervenção.
No segundo capítulo, demos a conhecer as políticas, medidas e programas em vigor (ou
previstos) na cidade de Lisboa e que visam a inclusão dos idosos e dos imigrantes. Foi
dado especial ênfase ao trabalho desenvolvido pelo Município de Lisboa ao longos dos
últimos anos, mostrando como, desde há muito, tem havido uma preocupação na inclusão
daqueles que, naturalmente, se encontram mais vulneráveis e com tendência para se
encontrarem em situações de exclusão e marginalização social (e não só).
No terceiro capítulo demos a conhecer os principais resultados decorrentes da aplicação
dos inquéritos por questionário aos idosos e aos imigrantes, bem como demos igualmente
a conhecer a intervenção dos Serviços Públicos de Autarquia e das ONG’s no que se refere
à população com que trabalham diariamente, quer se tratem de idosos e/ou de imigrantes.
Tratando-se de uma dissertação em Arquitetura, e sabendo que existem na cidade
instituições vocacionadas para a inclusão de idosos e de imigrantes, dedicámos o quarto
capítulo à apresentação de algumas dessas instituições. Com a visita presencial às
mesmas, conseguimos identificar e perceber quais as valências que poderão facilitar e
intensificar o diálogo e a interação intergeracional e interétnica.
Com o quinto capítulo, quisemos esclarecer o conceito de reabilitação do edificado. Sendo
esta a vertente pela qual decidimos conotar a nossa intervenção no complexo edificado da
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Rua Angelina Vidal, pareceu-nos pertinente fazer o enquadramento histórico do mesmo e
mostrar a sua expressão na cidade de Lisboa.
O desenvolvimento destes cinco capítulos foi fulcral para a construção do sexto capítulo,
onde apresentámos a nossa estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua
Angelina Vidal.
Conhecendo as principais tendências evolutivas ao nível da demografia da cidade de
Lisboa e da zona da Graça, sabíamos estar, à partida, a propor a criação de um centro
multifuncional e intergeracional que, a curto e a longo prazo, se revelaria útil e oportuno
para a cidade e para todos aqueles que nela residem.
Sabendo aquelas que são as principais intenções, medidas e programas de inclusão
aprovadas pelo Município de Lisboa, tentámos dotar o Culturalidades de espaços, serviços
e atividades que fossem ao encontro das principais diretrizes do Município neste domínio,
sem esquecer as opiniões de idosos, imigrantes e interventores sociais e outros.
Definido o conceito de reabilitação do edificado, conseguimos clarificar aquela que tenderia
a ser a metodologia a seguir na nossa intervenção no complexo edificado da Rua Angelina
Vidal.
A oportunidade de visitar locais de apoio a idosos e imigrantes ajudou-nos a entender
qual o programa a desenvolver no Culturalidades. Por termos verificado que as
instituições que visitámos baseiam o seu trabalho em torno do desenvolvimento de
atividades que promovem as relações de intergeracionalidade, quisemos, obviamente,
dotar o Culturalidades dessa mesma componente que, a nosso ver, é fundamental para
o interconhecimento e reciprocidade entre as várias gerações, sem esquecer a partilha
intercultural entre uma diversidade de grupos e indivíduos que residem, trabalham e
deambulam na Graça.
Os resultados do trabalho de campo foram cruciais para identificar e compreender as reais
necessidades dos idosos e dos imigrantes e, por isso mesmo, foi-nos mais fácil incorporar
respostas a essas necessidades e expetativas através da nossa estratégia de intervenção
no complexo edificado.
A realização desta dissertação marcou-nos de forma indelével e enriqueceu-nos a diversos
níveis, sobretudo académicos e pessoais. Depois de cinco anos de aulas e desenvolvimento
de projetos de caráter mais prático na Faculdade de Arquitetura, quisemos com esta
dissertação explorar novos campos que, no decorrer dos diferentes anos letivos, não
tivemos oportunidade de explorar de forma tão sistemática e intensa.
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Foi no trabalho de campo que maior realização encontrámos, uma vez que a oportunidade
de conhecer e contactar diretamente com aqueles que considerámos serem os atores
que quotidianamente experienciam e vivenciam as realidades aqui retratadas nos permitiu
aprender muito através desse contacto e interação.
Com a realização das entrevistas aos Serviços Públicos de Autarquia e às ONG’s tivemos a
oportunidade de conhecer de perto aquele que é o trabalho desenvolvido pelas instituições
e serviços locais que pugnam pela efetivação de uma cidade mais inclusiva.
Com a realização dos inquéritos por questionário foi-nos dada oportunidade de fazermos
uma imersão no quotidiano das pessoas idosas e dos imigrantes que vivem, trabalham
e deambulam pela Graça. Esta abordagem permitiu-nos conhecer pessoas, perfeitos
estranhos que, de alguma forma, viram neste momento a possibilidade de partilha de mais
do que apenas as respostas às nossas questões. Foi-nos dada a possibilidade de conversar
e, sem na maioria das vezes nos apercebermos como, tornámo-nos estranhos que eram
por momentos próximos e confidentes. Foi sobretudo com a população idosa que tal facto
se verificou, mas é verdade que também alguns dos imigrantes que inquirimos se sentiram
à vontade para aprofundar um pouco mais a história da sua vinda para Portugal, as suas
preocupações e dificuldades desde que chegaram, e o que deixaram para trás nos seus
países. Para ambos os interlocutores, a relação, a comunicação, a partilha são aspetos
valorizados e possibilitadores de um maior diálogo, interconhecimento e entreajuda no
contexto de uma sociedade mais coesa e inclusiva.
Mas não foi só o trabalho de campo que nos mudou, também o nosso trabalho enquanto
investigadores nos tornou mais despertos, mais ágeis e sobretudo mais curiosos. A vontade
de saber tudo, ou de pelo menos tentar saber, a dificuldade em resumir, em escrever de
forma clara e sucinta o que de mais importante tínhamos extraído das nossas leituras, as
escolhas tomadas entre aquilo que deveria ser aprofundado e aquilo que era acessório,
não foi fácil.
Embora consideremos que poderíamos ter feito mais, desenvolvendo de forma mais
profunda a nossa estratégia de intervenção, abordando mais temas, procurando ir mais
além do que habitualmente é pedido no âmbito de uma dissertação, a nosso ver atingimos
os objetivos que foram delineados como orientadores desta pesquisa e que estão patentes
na parte introdutória deste documento.
Com o Culturalidades, acreditamos que a reabilitação do edificado em causa poderá facilitar
a inserção e a convivência entre imigrantes e autóctones no centro da cidade.
Sabemos, no entanto, estar ainda longe de uma estratégia de intervenção de caráter mais
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aprofundado e de pormenor. Embora consideremos que o principal objetivo deste estudo
tenha sido cumprido, tendo nós dado uma resposta cabal à questão de investigação e
nesse sentido apresentarmos também uma estratégia de intervenção que mostra
como a inclusão interétnica e intergeracional pode ser possibilitada com o processo de
reabilitação; reconhecemos, contudo, que a estratégia de intervenção poderia estar mais
bem consolidada e que tal que poderia ter sido expresso, por exemplo, nas plantas dos
edifícios onde se visualizassem concretamente os espaços que os mesmos integravam, ao
invés de apresentar apenas plantas com áreas gerais, como acabámos por fazer.
No entanto, tratando-se de uma dissertação de natureza científica, sabíamos ser
demasiado ambicioso da nossa parte, apresentar uma estratégia de intervenção mais
detalhada e assumir uma componente prática que estivesse ao mesmo nível da parte
teórica. Contudo, procurámos desenvolver um trabalho sério, consolidado e aprofundado
ao nível da componente de investigação, tal como é exigido no contexto de um trabalho de
dissertação, o que permitiu fundamentar a nossa incursão no domínio da prática e projeto
de arquitetura.
Procurámos desenvolver uma estratégia de intervenção para o Culturalidades, que
estivesse suficientemente bem enquadrada e fundamentada tendo por base todas as
démarches levadas a efeito em termos de trabalho de campo.
No decorrer deste estudo, enfrentámos algumas dificuldades e limitações, tais como: a
dificuldade de contacto com algumas das instituições onde pretendíamos fazer as nossas
entrevistas e cujas instalações pretendíamos visitar; o próprio processo de contacto
e demora em rececionar algumas respostas, o que acabou por condicionar a visita a
algumas das instituições que, devido ao trabalho desenvolvido junto dos imigrantes,
considerámos que seria de crucial relevância no âmbito deste estudo; a extensão da área
de estudo que, durante a fase de levantamento dos usos comerciais da Graça, nos levou
a selecionar unicamente as ruas mais características, sendo esses os principais eixos
comerciais dessa área; a dificuldade de diálogo com os imigrantes inquiridos, para além do
desconhecimento da língua portuguesa ou da dificuldade em falar inglês, acresceu ainda
o facto de, muitos dos imigrantes que abordámos na rua ou nos seus estabelecimentos
comerciais, sentirem uma certa desconfiança, mostrando-se relutantes em aceder a este
processo de inquirição, o que acabou por condicionar a realização de mais inquéritos e,
naturalmente, por evidenciar a diferença numérica entre estes e os aplicados aos idosos.
Mesmo com estas limitações, consideramos que a maioria dos objetivos com os quais nos
comprometemos foram atingidos. Com a proposta do centro Culturalidades, consideramos
deixar uma porta aberta para a intensificação do intercâmbio de culturas, para a mitigação
Maria Baptista Mendes

175

A GRAÇA (DE LISBOA). A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO COMO ESTRATÉGIA PARA A CONVIVÊNCIA INTERÉTNICA E INTERGERACIONAL :
Culturalidades, um estudo de caso no centro da cidade

dos efeitos do envelhecimento e, dessa forma, para a redinamização da demografia e da
vida socioeconómica desta parte da cidade.
Para além de termos ficado a conhecer a exclusão sociocultural e espacial dos idosos e
da população imigrante, conseguimos igualmente identificar e compreender as medidas,
programas e projetos de caráter social, urbano e arquitetónico que promovem a integração
de idosos e imigrantes na cidade de Lisboa e na sociedade, em geral.
Com a estratégia de intervenção no complexo edificado da Rua Angelina Vidal, consideramos
que conseguimos realçar a importância e a oportunidade que a reabilitação dos edifícios
devolutos pode vir a gerar para a renovação da imagem urbano-social da cidade de
Lisboa. Para além disso, através do Programa por nós proposto para o Culturalidades,
procurámos criar um tipo de edifícios com uma duplicidade de componentes: a social, que
visou a inclusão social dos idosos e dos imigrantes, em particular, e de outros segmentos
da população, em geral, mas também a arquitetónica, na medida em que permitiu a
reabilitação de um conjunto de edifícios devolutos, contribuindo para a alteração da
paisagem urbana e da imagem deste território.
Relativamente às hipóteses que esboçámos como respostas provisórias ao problema de
investigação, consideramos que as mesmas são corroboradas. Com efeito, a reabilitação do
edificado em centros urbanos antigos poderá facilitar o interconhecimento e a proximidade
entre moradores, independentemente da sua origem social, cultural geográfica, étnica ou
pertença etária.
Durante a realização dos inquéritos, pudemos constatar que quase todos os inquiridos
(com exceção de três de um total de trinta e um), responderam que gostariam de conhecer
melhor as comunidades imigrantes (no caso dos idosos) e a população autóctone (no caso
dos imigrantes) para partilhar experiências e conhecimentos. Tal facto revela que existe da
parte destes dois grupos sociais a vontade (e curiosidade) de aproximação, não sendo os
seus atributos étnicos, nacionais ou etários condicionantes para que esse relacionamento
seja atingido.
De facto, a reabilitação do edificado, quando recorre à participação e envolvimento dos
potenciais utilizadores, poderá gerar sentimentos de pertença e de identidade face
ao novo espaço habitado. Ou seja, mais uma vez confirmamos esta hipótese através
das respostas obtidas com os inquéritos. Antes de partirmos para a nossa estratégia
de intervenção, quisemos conhecer aquelas que são as reais necessidades e vontades
dos idosos e dos imigrantes, o que se tornou essencial para o desenho do Programa do
centro Culturalidades. Consideramos que, dando hipótese aos futuros utilizadores de um
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dado equipamento de expressar a sua opinião, conseguimos, em primeiro lugar, garantir
que estamos a devolver aos agentes sociais e à sociedade um espaço que realmente vá
ao encontro das necessidades e expetativas da população e, em segundo lugar, que o
mesmo irá gerar nos indivíduos a vontade de usufruir desse equipamento uma vez que,
antes do mesmo sequer existir, já a sua opinião tinha sido tida em conta o que, na nossa
opinião, poderá gerar sentimentos e atitudes de recetividade e de pertença em relação a
esse mesmo equipamento. Gostaríamos ainda de destacar que, embora tenhamos sempre
deixado claro aos nossos inquiridos que estávamos a realizar um estudo académico que,
naturalmente, poderia não vir a ter nunca repercussões reais para o local em causa no
nosso estudo, os mesmos sublinharam e repetiram o quão importante seria dar a conhecer
os resultados dos inquéritos junto da Junta de Freguesia de São Vicente para que esta
entidade tivesse um conhecimento mais aprofundado e realista das vivências e opiniões
de ambos os grupos. Assim, o faremos…
A multiplicidade de serviços, a oferta de apoios e a dinamização de atividades poderão gerar
nos potenciais utilizadores do novo espaço um sentimento de maior bem-estar e facilitar a
inclusão de idosos e imigrantes na sociedade e na cidade. Dotando o Culturalidades de um
Programa diversificado em termos de espaços, serviços e valências, consideramos que
também é possível corroborar a terceira e última hipótese que formulámos no início deste
estudo. O novo complexo edificado reabilitado vem trazer à cidade e à zona da Graça um
local de convergência de diversos interesses e atividades que, naturalmente, possibilitará
o encontro e a sociabilidade num mesmo espaço de indivíduos com pertenças etárias
e culturais diferentes que, no entanto, partilham o interesse em comunicar, partilhar e
conhecer o Outro. Num local onde, para além da disponibilização de serviços, como o
CLAII, um espaço de convivência, uma biblioteca e um posto médico e de outros serviços,
projetamos também o desenvolvimento de atividades como teatro, dança, ginástica,
visionamento de filmes e workshops. Acreditamos que, para além dos evidentes benefícios
práticos, esta multiplicidade de valências proporcionará aos utilizadores deste espaço um
forte sentimento de pertença e bem-estar, favorecendo assim a sua inclusão na sociedade
e na cidade.
Como anteriormente referimos, consideramos que a nossa estratégia de intervenção
ganharia relevância se o seu desenvolvimento fosse realizado a uma escala mais pequena
e pormenorizada. Teria sido importante dar a conhecer ao leitor os espaços interiores de
cada um dos edifícios que compõem a nossa intervenção mas, por escassez de tempo,
tal não nos foi possível. Desta forma, e como projetos para desenvolvimentos futuros,
sugerimos que esta mesma estratégia de intervenção seja alvo de uma caracterização e
detalhe mais aprofundada, por forma a que, posteriormente, possa ser apresentado um
Estudo Prévio a instituições com a CML ou a Junta de Freguesia de São Vicente.
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Sabemos ser algo ambicioso, talvez até possa ser lido como despropositado, mas cremos
que, se não nos esforçarmos para constantemente dar a conhecer novas ideias e novos
projetos a órgãos mais ativos e interventivos na nossa sociedade, poderemos perder a
oportunidade de dar a conhecer aquelas que são as expetativas dos moradores, as suas
novas motivações, novas necessidades ou, muito provavelmente, poderemos estar a
perder a oportunidade de apoiar causas já existentes e que têm como premissa contribuir
para uma sociedade mais coesa e inclusiva.
Gostaríamos que o nosso estudo abrisse a possibilidade para um diálogo mais promissor
e alargado acerca da possibilidade da convivência interétnica e intergeracional e dos
seus benefícios no reforço de uma sociedade mais completa, coesa e integradora, isto
porque, na nossa perspetiva, o afastamento de qualquer sociedade em relação à promoção
da qualidade de vida, do bem-estar e da inclusão de qualquer grupo da população,
particularmente, dos idosos e dos imigrantes, acabará por levar à contínua criação de
situações de vulnerabilidade e exclusão social que, naturalmente, fragilizarão essas
mesmas sociedades.
A verdade é que sabemos que todos nós acabaremos, eventualmente, por envelhecer
e igualmente temos consciência de que nada travará a mobilidade e os movimentos
migratórios. Por isso vemos neste estudo a oportunidade da consciencialização de que
outros locais como o Culturalidades deverão ser pensados, desenvolvidos e criados.
Pensamos, com esta dissertação, abrir a porta para um debate mais sistemático e
interdisciplinar sobre a importância da inclusão dos idosos e dos imigrantes na sociedade.
Embora o nosso estudo se tenha focado na cidade de Lisboa, essa inclusão deverá ser
pensada a nível nacional e envolver disciplinas como a arquitetura e o urbanismo.
Com este estudo consideramos ter contribuído para a consciencialização da importância
que a inclusão dos idosos e dos imigrantes poderá assumir no diálogo e aceitação da
diversidade e no desenvolvimento social e económico das cidades e das sociedades.
Consideramos, que agora é tempo de dar a conhecer este estudo, que a oportunidade de
partilhar e de dar a partilhar é basilar para o crescimento pessoal, mas igualmente para
o crescimento da nossa sociedade e será partilhando que aprenderemos a avançar e a
crescer juntos, em sociedade.
Foi um ano que passou sem parecer ter passado. Foi um ano de crescimento, um ano de
enriquecimento, um ano de fecho de um percurso.
O estudo termina aqui, por agora.
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