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A oposição cidade-campo dominou o pensamento moderno sobre o território. A hierarquização do
sistema produtivo, com a indústria como detonador urbano, esteve no centro dos vários modelos
de cidade do século XX. Hoje, estando obsoleta essa capacidade transformadora do mundo industrial, a Cidade Subjectiva já não depende desse binómio entre o rural e o urbano. Incorpora, sim,
vários níveis de ocupação e sistemas produtivos, onde convivem o rural, o urbano, o suburbano,
mas também o “terrain-vague” e as grandes infra-estruturas. A sujectividade da paisagem contemporânea e a sua condição híbrida e dominante permitem-nos hoje ampliar o significado de cidade.
Aceitando estas premissas, o binómio Cidade/Periferia não será já uma leitura desaquada da
paisagem que criamos todos os dias? Um habitante da periferia não é apenas mais um habitante da
cidade metropolitana?
Na décima Bienal de Veneza, em 2006, que teve como tema “As Cidades. Arquitectura e Sociedade”, reflectiu-se sobre as “Shrinking Cities” – cidades que têm vindo a perder população nas últimas décadas. No pavimento da sala da Federal Cultural Foundation, estava representado um enorme mapa mundi com centenas de cidades em que se assiste – ao contrário das expectativas de
crescimento das populações urbanas mundiais indicadas pelos últimos censos – a uma perda de
vitalidade resultante do decréscimo das suas populações urbanas. Lisboa e Porto eram exemplos
de “Shrinking Cities” na Europa.
A cidade de Lisboa, como concelho, diminuiu drasticamente de população num período de duas
décadas. Dos oitocentos mil habitantes da cidade no princípio dos anos noventa, passou-se para
quinhentos e oitenta mil na primeira década do século vinte um. Pelo contrário, os concelhos periféricos, principalmente os que se situam em torno do Estuário do Tejo, e que conformam aquilo a
que se designa pela Grande Lisboa, verificaram na sua grande maioria um crescimento exponencial de população e um gradual aumento das actividades urbanas associadas à construção não só
de novos aglomerados urbanos, mas também de equipamentos e serviços.
Será então Lisboa, tal como o Porto, uma Shrinking City?
Este número do JA procura reflectir sobre a condição da cidade no presente, mostrando projectos não imediatamente identificáveis com o modo tradicional de fazer cidade, como o espaço público e a habitação ou os grandes equipamentos. Mostram-se projectos, com vários programas, que
operam na cidade subjectiva – na periferia ou no centro – e permitem gerar lugares mais humanizados. É a tímida chegada da Arquitectura a um território onde a população urbana se miscigeniza
e procura novas condições de cidadania. Lembramos Max Weber: “O ar da cidade liberta-nos”
José Adrião + Ricardo Carvalho
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Crítica

DANIEL INNERARITY

A NOVA URBANIDADE
A ideia de espaço público está intimamente associada à
realidade da cidade, aos valores da cidadania e ao horizonte
da civilização. A ideia de que a cidade é o lugar por excelência de afirmação do espaço público é validada pela história
do pensamento político — desde a invenção da ágora democrática, à figura das cidades-estado e à formação da burguesia nas principais cidades europeias, tal como defenderam
Max Weber, Fernand Braudel, Claude Lefort e John Pocock,
entre outros, nos seus manifestos. Mas este conceito revela-se igualmente no nosso moderno vocabulário político e
tende a confundir-se com tudo o que diz respeito à cidade.
Em grego, público significa, em primeiro lugar, exposto ao
olhar da comunidade, ao seu juízo e aprovação. O espaço público é o espaço cívico do bem comum, por oposição ao espaço privado dos interesses particulares. Em latim, o termo
civis derivou directamente de civitas. A densidade deste
campo semântico possibilita que a reflexão acerca da cidade
seja um instrumento muito adequado à análise das conquistas, dos dramas e das possibilidades da vida em comum,
constituindo, logicamente, uma fonte metafórica para os
principais conceitos do pensamento social e político.
Na cidade, o pacto implícito que funda a cidadania ganha
visibilidade. As cidades e os seus lugares públicos expressam
bem a imagem que as sociedades têm de si mesmas. A cidade
é uma muito peculiar mise-en-scène das sociedades. No modo
de nos cumprimentarmos, nos itinerários que percorremos,
nas relações de vizinhança ou ainda nas formas de urbanização desse mesmo espaço é possível encontrar uma síntese
eloquente da forma como nos entendemos a nós próprios.
A vida política está unida a formas de espacialidade. Existe
uma correspondência estrutural entre a disposição física das
coisas em termos de ordenação espacial e as práticas políticas a ela associadas, isto é, entre o espaço físico e o espaço
cívico. Numa época em que os condicionalismos materiais
perderam o seu velho prestígio determinista, é frequente pensar-se que o debate político se constitui unicamente pela palavra e pelas acções, subvalorizando-se a importância do
espaço físico, concreto e material em que estas ocorrem.
Assim como as palavras e as acções geram um espaço público, também o espaço gera determinadas formas de política.
O ambiente urbano não só reflecte a ordem social, como também constitui, na verdade, uma boa parte da existência social
e cultural. A sociedade é constituída, bem como representada,
pelas construções e pelos espaços que cria.
As cidades que se estabeleceram como forças catalisadoras da modernização social, dada a sua configuração e os estilos de vida que promoveram, encontram-se desde há muito
submetidas a uma série de processos que questionam a sua
capacidade de fomentar a cidadania. A grande questão trazida por estas transformações diz respeito ao modo de pensar a urbanidade à luz das circunstâncias da globalização: de
saber até que ponto é hoje possível concretizar, nos novos espaços, essa relação entre cidade e civilização de onde deriva
o nosso conceito de cidadania, bem como as suas práticas.
Os sociólogos definiram desde sempre a cidade como um
espaço de estranhos, como o meio mais adequado ao desenvolvimento de uma cultura da diferença. Desde Simmel e
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Bahrdt até Sennett, a cidade é concebida como o lugar onde
puderam conviver diferentes modos de vida, culturas e concepções do mundo, onde se desenvolveu o intercâmbio mais
produtivo que conhecemos até hoje. As cidades são os lugares privilegiados dessa mistura que suscita o deslocamento
dos homens e os expõe à coexistência e à novidade. Na polifonia da cidade, os seres humanos adquiriram a experiência
da diversidade que hoje possuem. Descartes amava o ruído e
a confusão de Amesterdão, a grande cidade da imigração,
onde, não por acaso, Spinoza e Locke escreveram as primeiras teorias modernas da democracia.
Em que consiste essa estranheza dos habitantes da cidade e por que se produz nela essa tão referida heterogeneidade? Em primeiro lugar, trata-se de um facto que existe em
função da sua disposição espacial. No início do século XX, a
Escola de Chicago estabeleceu três características distintivas da cidade, hoje convertidas em lugares comuns: heterogeneidade, espessura e grande dimensão. Na cidade, todos os
elementos – habitantes, edifícios e funções – coexistem em
estreita proximidade, «condenados», por assim dizer, à tolerância recíproca. No decurso dos séculos, essa imposição
conduziu-nos a um conjunto de regras que apreciamos enquanto história da cultura de uma cidade: a dimensão da sua
população, a densidade das suas edificações e a amálgama
de grupos e funções sociais, a justaposição incalculável de
pobres e ricos, jovens e velhos, nativos e estrangeiros, a sua
composição intergeracional, enfim, tudo o que faz da cidade
um lugar de comunicação, de divisão do trabalho, de experiência da diferença, de conflito e inovação – a antítese do
que Marx qualificava como a «imbecilidade da vida do
campo». Esta heterogeneidade prende-se com o facto de o
espaço comum da cidade, a vizinhança, não ser constituído
intencionalmente – é antes o resultado ocasional da escolha
de muitas pessoas. Os vizinhos não possuem uma herança
cultural comum, tal como não partilham normas ou valores
(ou, se acaso partilham, não serão vizinhos por esse motivo).
Também não se regem por obrigações ou direitos especiais
enquanto vizinhos. Assim, quando deparamos com alguém
conhecido na cidade, surpreendemo-nos, ao contrário do que
sucede nas aldeias, onde o normal é conhecermos as pessoas com quem nos cruzamos. Numa aldeia, olha-se um estranho com natural curiosidade. O que num sítio surpreende,
no outro é habitual. É assim com assombro que encontramos
imensos conhecidos numa cidade – temos a impressão de
vivermos no campo. «Isto parece uma aldeia», dizemos.
O protótipo do cidadão é o estranho, o estrangeiro. A cidade
é um conjunto de desconhecidos, o espaço onde o encontro
com estranhos se torna rotina, onde a proximidade física
coexiste com a distância social.
A partir desta perspectiva, entende-se por que razão a cidade foi desde sempre uma promessa utópica de emancipação económica e política, o espaço próprio das liberdades
cívicas: do ponto de vista civilizacional, era um lugar de
emancipação face à ameaça da natureza; do ponto de vista
político, constituía um espaço de autonomia; do ponto de
vista social, seria, apesar de todas as tensões e conflitos, um
lugar de integração; e, do ponto de vista cultural, possibili-
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tava ao indivíduo a libertação das coacções do clã familiar e
do controlo social exercido pelas comunidades locais. Assim
se converteram as cidades no centro da inovação, assumindo
o protagonismo cultural e político nos processos de modernização. A cultura urbana que se foi formando com o surgimento das cidades é uma fusão específica de estruturas
sociais, políticas e económicas. Nela se configuraram, com
toda a sua grandeza e miséria, a sociedade burguesa, o ideal
de cidadania, a liberdade a que se aspira contra a dependência natural, a tirania da tribo, as limitações da vida rural, o
controlo da vizinhança ou a escassez da sobrevivência. É
possível existir sem a teia da família e dos vizinhos, e essa
ânsia de autonomia modifica decisivamente as formas de integração social. A cidade era o lugar em que o indivíduo de libertava da vizinhança e das formas de controlo social.
O crescimento das cidades tornou possível a existência de
sistemas de sociabilidade independentes do controlo directo
característico da vida rural. As cidades são lugares em que
os estranhos se cruzam regularmente, onde é possível a
convivência entre aqueles que não se conhecem, de modo a
que se crie uma comunidade de estranhos. A cidade é o instrumento da vida impessoal, o molde no qual a diversidade e
a complexidade de pessoas, interesses e gostos são válidas
enquanto experiência social (Sennett 1996, 738). A cidade
protege-nos de uma ideia demasiado selectiva de nós próprios e tende a transpor as delimitações identitárias.
O documento que melhor explica as consequências culturais da vida da cidade talvez seja o célebre ensaio de Simmel,
«Die Groβstädte und das Geistesleben» (1903), escrito
tendo em conta a Berlim dessa época. Simmel interessavase pelos efeitos que a grande cidade poderia exercer na mentalidade e no comportamento dos seus habitantes. No seu
entender, a grande cidade era o espaço da modernidade.
Contrariando o tom pessimista de boa parte dos seus contemporâneos, Simmel dirige um olhar bem mais elogioso à
grande cidade moderna. Na sua perspectiva, os encontros
ocorridos numa grande cidade são mais impessoais e a comunicação é mais funcional. Ao contrário do que sucede
numa pequena povoação, onde todos se conhecem entre si e
sob todos os aspectos, os habitantes da cidade relacionam-se na parcialidade das suas funções. Os diferentes círculos
de convivência não se sobrepõem: o círculo de clientes não
coincide com o círculo de amigos, nem o dos vizinhos com o
dos colegas de trabalho. As funções estruturam e limitam as
relações sociais. O indivíduo desconhece a que outros círculos pertence aquele com quem se relaciona. Não sabemos
onde vive o empregado de mesa, nem quais os interesses do
colega de trabalho, nem onde trabalha o vizinho. Contrariamente aos habitantes do campo ou da pequena cidade, os
contactos da cidade revestem-se de um carácter segmentário e estão limitados ao âmbito em que ocorrem. É precisamente por este motivo que as relações sociais entre os
habitantes da cidade parecem a Simmel especialmente adequadas à integração de estrangeiros. Dado o seu carácter limitado e impessoal, não exigem o conhecimento da
totalidade da pessoa em questão. A aceitação dessa pessoa
não constitui um pressuposto para o estabelecimento de
uma relação funcional. Não se vende aos amigos, tal como
não temos de partilhar os mesmos valores dos nossos vizinhos para sermos efectivamente vizinhos. É, portanto, possível estabelecer uma relação com um número muito maior de
pessoas, ao contrário do que sucederia se tivéssemos de
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aceitar o outro em todos os aspectos da sua personalidade.
Eis a razão por que a grande cidade constitui um espaço social para as diferenças consentidas, onde os desconhecidos e
estranhos se movem com mais facilidade do que nos círculos
sociais fechados das pequenas povoações.
Hans-Paul Bahrdt (1996; 1998), outro autor clássico da
sociologia urbana, estabeleceu como característica da grande
cidade a polaridade entre público e privado, por oposição à indefinição de ambos os espaços característica da vida rural.
As unidades pequenas, onde se favorece a comunicação e a
confiança que estabilizam a identidade, implicam igualmente
um controlo que limita o desenvolvimento individual. A urbanidade, pelo contrário, promete justamente a emancipação
face ao controlo social. A inexistência de um sistema social
que predefina as relações entre os indivíduos constitui um
pressuposto necessário para que estes possam afirmar a sua
individualidade. A cidade é o espaço onde é possível conhecer
pessoas sem que as fronteiras da intimidade sejam necessariamente abolidas. Existe uma relação entre o desejo de fortalecer a esfera da intimidade e as exigências de um meio
social mais heterogéneo. Poder permanecer anónimo é a condição da liberdade individual. O anonimato das grandes cidades oferece ao sujeito a possibilidade de recomeçar a sua
vida: ninguém conhece ninguém na totalidade, tal como ninguém deve agir seja de que forma for em virtude do seu passado. É possível reconstruir a própria identidade através da
abstracção da biografia pessoal, e cada indivíduo pode decidir
por si mesmo qual o aspecto da sua personalidade a revelar
ou ocultar aos demais (Goffman, 1973). Neste sentido, importa afirmar que graças à urbanização, graças a essa configuração de espaços públicos urbanos, uma vida
verdadeiramente privada se abre aos indivíduos.
A liberdade individual não surge apenas pela negativa,
isto é, no seguimento da ausência do controlo próprio das pequenas comunidades, uma vez que também a economia de
mercado inaugura possibilidades para o desenvolvimento de
um modo de vida individualizado. Max Weber havia já estabelecido uma associação semelhante entre o mercado – contraposto à economia fechada da auto-suficiência – e a
cidadania, enquanto associação voluntária dos indivíduos que
se emancipam da pertença a senhores, comunidades ou clãs,
e se dotam de autonomia. Simmel estabelece a relação entre
este modo de vida e o sistema económico da grande cidade –
uma economia de mercado, em que todas as diferenças qualitativas são reduzidas a um valor quantitativo, e em que a
produção se destina ao mercado, ou seja, a um qualquer consumidor. O carácter que Simmel atribui à grande cidade (a
indiferença, a distância face aos concidadãos) só acontece
na medida em que não exista uma relação pessoal. A integração no mercado de trabalho é condição para a independência económica. Quem logra alcançá-la, já não necessita
de se integrar profundamente na rede informal de relações
de parentesco, vizinhança e amizade para sobreviver.
Qual a relação entre o princípio de heterogeneidade cívica
e a economia de mercado? Na economia de mercado, tal
como na grande cidade, o contacto interpessoal é selectivo e
estabelece relações entre pessoas que em princípio não se
conhecem e não necessitam de aprofundar o conhecimento
que têm umas das outras. Não é necessário ser-se amigo do
vendedor para comprar os seus produtos, tal como não é necessário confraternizar demasiado com os vizinhos. O mercado da cidade é um caso característico daquilo que Bahrdt
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designava como «integração incompleta» (1998, 86): a possibilidade de contacto entre desconhecidos, o relacionamento entre estranhos que, contudo, não exige a supressão
dessa estranheza. Este tipo de relação deve-se ao facto de
apenas um único aspecto da personalidade intervir em cada
interacção. Por oposição aos relacionamentos «totais» da
vida rural (convivemos com um vizinho assumindo várias
funções simultâneas: a de cliente, familiar, colega de trabalho e de ócio), as relações interpessoais da grande cidade
são funcionais e segmentárias. A maioria dos relacionamentos estabelece-se em virtude de uma única função: é-se
cliente, mas não amigo, ou familiar, devendo aliás evitar-se a
existência de negócios em comum com estes últimos… Eis o
princípio da separação das esferas sociais, um elemento central nos processos de modernização.
O espaço público da cidade, que possibilita a individualização e não suprime a heterogeneidade, oferece o panorama de
uma inusitada variedade, sobretudo quando comparado com
outras formas de vida. Simmel inicia a sua sociologia da cidade precisamente com uma descrição das impressões sensíveis que a grande cidade deixa no espectador: «… o contínuo
acumular de imagens sucessivas, a rapidez com que nos distanciamos daquilo que acabámos de ver, o carácter inesperado das impressões que se nos impõem…» (1993, 192). A
cidade é descrita como espaço onde somos assaltados por
uma imensa quantidade de impressões breves, intensas,
consecutivas e diversas, quantidade tanto maior quanto
maior for o número e a densidade de habitantes. Uma grande
cidade é um espaço em que existe uma imensa amálgama de
impressões, apenas suportáveis graças ao distanciamento,
uma atitude cujo entendimento é fundamental para percebermos em que consiste a cultura urbana, essa capacidade
de convivermos com mais seres humanos do que aqueles
que conhecemos pessoalmente.
A individualização das formas de vida e as possibilidades
trazidas pelo consumo conduzem a uma crescente heterogeneidade. Na cidade, desenvolvem-se com igual direito as formas de vida mais contraditórias, entre elas a extravagância e
o exotismo. Do mesmo modo que é necessário subir a fasquia
da indolência para suportar a exuberância das impressões
sensíveis, também a heterogeneidade social formaliza em
nós esse distanciamento ou relativa indiferença que está na
origem da urbanidade, e que, para Simmel, constitui uma
forma de preservar a vida espiritual face à violência da
grande cidade (1993, 193). Qualquer pessoa sucumbiria interiormente se tivesse de reagir aos múltiplos contactos possíveis numa grande cidade, agindo como se estivesse num
espaço mais pequeno onde todos se conhecessem. A maioria
das normas da grande cidade serve para manter esse distanciamento: não termos de cumprimentar quem passa, não nos
intrometermos numa conversa, não termos de prestar demasiada atenção, são coisas que tornam a proximidade espacial
suportável. Imaginemos o transtorno, até mesmo o ridículo,
que resultaria do comportamento inverso. A função destas
regras consiste em controlar as relações não desejadas, em
proteger a privacidade própria e alheia. Goffman definiu
como «desatenção educada» esta espécie de ritual informal
que organiza as interacções difusas do espaço público
(1973) e que converte a cidade, segundo a definição de Montesquieu, num lugar de relativa e generalizada indiferença.
As melhores reflexões acerca da natureza da grande cidade viram-se forçadas a contrariar o mito da proximidade,
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mito em que a alienação, a impessoalidade ou a frieza corporizavam o mal, e que se revelou incapaz de entender os benefícios libertadores e culturais da convivência com
estranhos. Um dos grandes contributos de Simmel foi precisamente demonstrar que aquilo que a crítica conservadora
entendia como anonimato, alienação, desinteresse e decadência era, na verdade, uma condição para o desenvolvimento individual. Simmel definiu-a como Blassierheit, uma
atitude de desinteresse, indiferença, insensibilidade dos sentidos face à contínua estimulação que a cidade e os seus habitantes exercem sobre o indivíduo. Tratar-se-ia de uma
espécie de reserva ou indolência, que não se deixa afectar ou
comover, que pode transformar-se inclusivamente numa «ligeira aversão» (Simmel 1993, 197). Poderíamos designar
esta atitude como «liberalidade», expressão que Stendhal interpretou como a capacidade de não nos aborrecermos com
as manias dos demais. Bahrdt designava esta forma de comportamento como «tolerância resignada», uma atitude em
que a individualidade do outro é respeitada, mesmo quando
não existe qualquer esperança de vir a entendê-lo (1998,
164). A tolerância urbana deixa que cada um seja feliz à sua
maneira, não recrimina um comportamento estranho, assume que, mesmo na conduta mais invulgar, deve existir algo
que a torne compreensível – e quando essa assumpção se
afigura difícil, é sempre possível concluir que existem gostos
para tudo. Na liberalidade da cidadania, não há que doutrinar
o outro ou obrigá-lo a adaptar-se; o outro pode ser outro sem
qualquer problema. Se existe algo que define a urbanidade, é
precisamente essa capacidade de o indivíduo se relacionar
com estranhos sem que sinta a necessidade de recriminar ou
suprimir essa estranheza. Pode compreender-se assim o motivo por que este ambiente de indiferença favorece a integração de estranhos.
Ao mesmo tempo, a cidade cria um espaço para a diferenciação dos estilos de vida, o que por sua vez é condição da
força inovadora da sua cultura. A distância que se cultiva na
vida urbana não é apenas uma forma de protecção, é também condição para o desenvolvimento da personalidade, pois
garante uma cultura produtiva da diferença. Talvez que esta
seja uma das melhores definições de cultura: a possibilidade
de os homens agirem juntos sem a necessidade de serem
idênticos (Sennett 1996, 563). E talvez essa diferença consentida explique a força transformadora da cidade europeia,
esse lugar em que nasceu a burguesia, a sociedade civil, a
comunidade de cidadãos. ^
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ALEXANDRA PRADO COELHO

PERIFERIA: ONDE TUDO (MAS
MESMO TUDO) AINDA É POSSÍVEL
[Quando preparávamos o JA 231 dedicado à “Cidade” de imediato surgiu a intenção de fazer um percurso pela periferia de
Lisboa que é a cidade onde hoje vive a maioria da população da
sua área metropolitana de Lisboa e onde os temas da sociedade contemporânea estão explanados. Elegemos, assim,
pontos desse grande sistema urbano, não-hierárquico, que
podem permitir extrapolações para leitura de outras situações análogas da condição metropolitana. Queluz, Tapada das
Mercês (na Linha de Sintra) e Almada, Corroios e Seixal (na
margem Sul) foram as paragens de uma viagem em que utilizámos o automóvel.
Sabendo que face a esta cidade subjectiva as ferramentas
de leitura utilizadas para interpretar a cidade histórica (de
lenta evolução morfológica) pouco poderiam em termos de
operatividade, optámos pela estratégia inversa: abdicar de
uma tentativa de análise em favor da observação e do diálogo.
Decidimos publicar uma viagem rápida pela periferia a partir
do trabalho de uma jornalista e de um fotógrafo com lógica de
reportagem. Convidámos Alexandra Prado Coelho e Enric
Vives-Rubio para nos acompanhar, e dos percursos e conversas resultaram o texto e as fotografias que agora se publicam. José Adrião + Ricardo Carvalho]
Há quem veja nela um “espaço de liberdade”. Há quem se
sinta nela “como numa prisão”. A periferia é um espaço onde
muito pode ainda ser inscrito: ideias, projectos, edifícios,
novos sons, criatividade. É aí que nascem novos jardins e
parques, passeios ribeirinhos e cafés à beira rio. Mas é também aí que se continua a construir de forma duvidosa condomínios fechados, sem uma ideia de cidade. “Desça aqui e
conheça a sua casa imaginada”, convida o cartaz. Descemos.
Lá em baixo, ao fundo, fica o porto do Seixal, acima o Centro
de Estágio do Benfica. À nossa frente está um moderno
“stand” de vendas de apartamentos, dentro de um espaço
relvado, impecável, onde até existe um mini campo de futebol onde rapazes jogam à bola. No interior do “stand” está
uma maqueta com o projecto do empreendimento – a Quinta
da Trindade – e, na parede, uma imagem de um desses “espaços de sonho” que nos vendem por 165 mil euros o T2.
É uma fotografia, que ocupa quase toda a parede, de um
terraço com espreguiçadeiras, plantas, uma garrafa de vinho
sobre uma mesa – e, ao longe, a vista (essa que faz aumentar o preço de qualquer apartamento, mesmo quando se
trata apenas de uma nesga do rio Tejo). Neste caso, a vista é
deslumbrante. É o Tejo bem ali em frente e, mais afastado, o
Terreiro do Paço, e Lisboa. Temos, por momentos, uma sensação de estranheza. Estamos habituados a ver as coisas de
outro ponto de vista. De Lisboa para cá. O rio, sim, mas ao
fundo o Cristo Rei, as casas e algumas chaminés de fábricas
da “outra banda”. Mas, vista da Quinta da Trindade, é Lisboa a
“outra banda”.
E é deste lado onde estamos agora que, garantem os arquitectos Ricardo Carvalho e José Adrião, muita coisas se
estão a passar. Deste lado e nos outros subúrbios de Lisboa,
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espaços durante muito tempo relegados para o esquecimento, condenados à condição de dormitórios, e que hoje
têm mais vida e dinamismo que o centro da cidade. Para um
arquitecto, defendem os dois, este é o espaço onde a experimentação ainda é possível, por contraste com um centro histórico de Lisboa onde é impossível fazer uma intervenção
que não seja absolutamente cirúrgica.
O que é, então, esta periferia? Vamos, para já, continuar a
conhecer a Quinta da Trindade, um dos muitos condomínios
fechados que vão nascendo pelos subúrbios. São onze condomínios independentes, com (previsto) jardim de infância,
restaurante, “health club”, campos de ténis. O primeiro e o
segundo blocos e metade do terceiro já estão vendidos, diznos uma funcionária do “stand”. A maqueta mostra como vai
ser daqui a seis anos, quando se prevê que esteja tudo concluído: um dos condomínios (ainda por construir) com uma
piscina no centro, a rotunda em torno da qual deverá surgir
comércio, os campos de ténis, e, junto à estação fluvial, um
enorme parque de estacionamento com as miniaturas dos
carros todas muito arrumadas.
Subimos novamente para ver melhor o “espaço imaginado
a Sul” que a publicidade promete. “É uma lógica que mimetiza
os bairros caros de Lisboa e não oferece nada de novo”, comenta Ricardo Carvalho, olhando para os blocos já concluídos. São edifícios em U, com a abertura, no lado oposto ao do
rio, a dar acesso a um pequeno jardim comum, com parque infantil (os que deverão ser construídos mais à frente terão, no
lugar do parque, a piscina, e a abertura voltada para o rio).
O grande problema deste tipo de condomínios, continua o
arquitecto, “é que as pessoas entram aqui de carro, e não se
vêem nas ruas, só se encontram nos próprios condomínios”.
A tendência é para que, fora destes, não seja valorizado o espaço público comum. Aliás, todo o bloco tem essa lógica de
fechamento – do lado virado para o rio o remate junto ao
solo é feito por uma parede cega, onde poderia, por exemplo,
haver lojas que ajudassem a criar uma relação com a rua.
“Nem tudo pode ter lojas por baixo, porque não há lojistas
que cheguem”, contrapõe José Adrião.
Quanto aos espaços verdes públicos, José Adrião lembra
que nos anos 70 a lógica era a que foi aplicada nos Olivais,
onde esses espaços eram da responsabilidade da Câmara
Municipal de Lisboa; mas os custos elevadíssimos levaram
depois as Câmaras a optar por ter o mínimo de espaços verdes afectos a elas. Surgiram, então, os espaços verdes privados como os que estamos a ver aqui. Há também alguns
condomínios que optam por ter os seus espaços verdes,
pagos pelo próprio condomínio, acessíveis a toda a gente,
mas é uma opção que já depende da boa vontade de cada
um, e de uma cultura de respeito pelos espaços comuns.
Voltamos atrás, ao centro do Seixal, atravessando zonas
de estaleiros, contentores, instalações da Marinha. No centro, a zona ribeirinha está a ser recuperada, há já (embora
parcialmente ainda em obras) um longo passeio com bancos
junto ao rio, e, em frente deste, edifícios antigos, armazéns,
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uma antiga cantina estão recuperados e reaproveitados. Entramos num café envidraçado. A proprietária conta que abriu
há um ano e que “está sempre cheio”, sobretudo aos fins-desemana, com muita gente que “já vem da Amora a pé, pelo
passeio ribeirinho” – exemplo de um espaço público que está
a criar novos (e positivos) hábitos de vida, aproximando povoações e oferecendo às pessoas um novo local de passeio.
Menos (muito menos) positiva é a apreciação que a proprietária do café e o filho fazem da situação no centro histórico do Seixal. Descrevem uma zona deprimida, que ficará
ainda mais deprimida quando as instalações da Câmara Municipal saírem definitivamente dali para o edifício novo em
construção que podemos ver ali perto, numa pequena colina.
Com a saída dos funcionários da Câmara, o centro ficará
ainda mais ao abandono, com menos gente a frequentar os
restaurantes e as lojas, explicam. Além disso, os edifícios
são antigos, a precisar de obras, com uma população envelhecida, e os jovens não compram ali casas porque são muito
pequenas e, como se trata de um núcleo histórico, não são
permitidas alterações.
Este é um problema comum aos centros históricos das
povoações da periferia. São zonas que nasceram para alojar
os trabalhadores das indústrias locais – essas mesmas que
hoje muitas vezes vemos ali perto abandonadas – e que continuam a ser habitadas por essa população envelhecida,
cujos filhos, assim que têm condições para isso, mudam para
as zonas mais novas da cidade.
“Os centros históricos não deviam ficar excluídos dos percursos de chegada e partida dos transportes”, defende Ricardo Carvalho. Ora, aqui, com a mudança da estação fluvial
para a zona onde estivemos anteriormente, junto à Quinta da
Trindade, o centro histórico ficou, precisamente, mais marginalizado. Por outro lado, prossegue o arquitecto, “é necessário estimular a habitação”. E, apesar de se tratar de casas de
pequenas dimensões, “os concelhos podiam fixar aí uma população estudantil” que não necessita de casas muito grandes. “É preciso abrir o espectro de possibilidades tipológicas
de casas. O mercado está muito formatado”.
O nosso passeio começara algumas horas antes, em Almada, com um bom exemplo: o Parque da Paz, parque urbano criado à entrada da cidade que inclui uma ciclovia, um
monumento à paz, um museu da cidade e funciona como um
pulmão verde que liga núcleos urbanos. No centro tem um
lago com um repuxo e cisnes brancos, e há um percurso, que
pode ser feito a pé ou de bicicleta e que nos leva na direcção
do Almada Fórum.
Este tipo de espaços é algo que só recentemente a periferia começou a conquistar. É um combate – que ainda continua – do espaço público contra a enorme especulação
imobiliária. São zonas que cresceram rapidamente, sobretudo a partir dos anos 70, numa fase marcada pela crise do
Estado Novo e pela construção da democracia. E a pergunta
que marca o nosso passeio é: o que é possível fazer agora
perante um espaço que foi crescendo sem planeamento e
em que os erros se foram sucedendo?
José Adrião acredita numa “transformação optimista do
espaço” e entusiasma-se com a liberdade que existe na
forma caótica como muitos destes aglumerados urbanos
foram surgindo. Ricardo Carvalho é mais crítico e defende
“um olhar não conformista” e “uma substituição progressiva
dos edifícios por outros mais qualificados”, lamentando que
aqui não existam nem “edifícios singulares que são marcan-
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tes na memória dos lugares”, nem “a base, uma malha urbana suficientemente forte”. O que propõe é uma contaminação positiva do espaço a partir de pontos de qualidade.
A discussão centra-se, então, nas vantagens e desvantagens de uma cidade planeada por contraponto a uma mais
espontânea. São citados exemplos positivos (Olivais) e negativos (Chelas, que, sublinha José Adrião, “foi um fracasso porque ao contrário do que o Plano previa, os espaços públicos
nunca foram construídos”) e termina-se, inevitavelmente, em
Brasília – exemplo, segundo Ricardo Carvalho, da importância
de “uma matriz com sentido de fundação de um território”,
mas que se transformou, argumenta José Adrião, numa cidade “impedida de crescer, rodeada de cidades satélites informais onde moram os trabalhadores que a construíram”.
Talvez, mas Brasília não é um subúrbio, e estamos a desviar-nos daquilo que aqui nos trouxe. Regressemos então à
periferia de Lisboa. Esta ainda é, em muitos pontos, a confirmação dos nossos estereótipos. Passamos – e estamos
mesmo à saída de Almada – por um enorme terreno vazio,
onde um viaduto em construção termina de repente, suspenso sobre um imenso campo de papoilas. Há alguns barracões abandonados, cobertos de “graffiti”, uma fábrica de
betão ao fundo, não muito longe de uma velha quinta, onde
uma horta desponta por entre as ruínas e uns cães sonolentos apanham sol numas escadas. Seguimos a linha do novo e
moderno metro de superfície, passamos pela Igreja Baptista
em Chamas, pelo restaurante Paraíso do Peixe, com um
barco tradicional parado à beira da estrada, pela Ervanária
O Dedo de Deus.
Mas, no meio de um espaço que parece multiplicar-se
sempre igual, os bons exemplos começam a surgir. Num passeio anterior tínhamos estado em Queluz de Baixo, no novo
parque urbano que se estende ao longo do Rio Jamor. De um
lado esculturas de José Pedro Croft, do outro mesas onde os
velhotes jogam às cartas. Sobre uma ponte encontramos um
desses reformados, nascido em Tomar, mas com 40 anos de
vida no Pendão e um entusiasmo inabalável por esta terra.
Ao ouvi-lo voltamos a ter a sensação de que Lisboa já não é o
centro de tudo. “Aquilo lá são uns cinemas velhos e uns restaurantezitos. Lisboa é um dormitório”.
Confirma que o parque onde nos encontramos veio mudar
os hábitos das pessoas. “Dantes passeavam no Palácio [de
Queluz], agora já quase não vão para lá”. Ao fim-de-semana
este parque está cheio. Hoje, como é dia de semana, é território de reformados em acesos jogos de cartas ou de damas.
Um casal, ela de xaile e saco de plástico na mão, passeia por
ali, e um vagabundo cheio de sacos de plástico, apanha sol
numa mesa enquanto lê uma revista cor-de-rosa.
Aqui tudo se mistura. Há prédios em ruínas e, mesmo ao
lado, um em que a tinta amarela ainda brilha por debaixo do
cartaz a dizer “vende-se”. Há o velho aqueduto das “Agoas
dos Arcos”, feito em 1769 por ordem do infante D. Pedro que
procurava água para abastecer a Corte no novo Palácio de
Queluz, e há o chafariz cuja água foi “concedida por Sua Majestade el-Rei D. Carlos I”. Há velhas quintas e torres de apartamentos, há moradias com quintais, e frentes contínuas de
rua, há uma negra que desce, com o filho pela mão, as escadinhas por detrás do aqueduto, e uma loira oxigenada de blusão
dourado que grita “ó Tói, estou aqui no cabeleireiro!”.
Para um arquitecto, insiste José Adrião, “há aqui uma
sensação de liberdade. Não é o mesmo que intervir na Baixa
Pombalina”. É verdade que “não há grandes constrangimen-
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tos”, concorda Ricardo Carvalho. Mas, acrescenta, “os processos de transformação têm que passar também pela supressão, pela criação de vazios, que aqui não existem”.
Seguimos para o Cacém, onde o programa Pólis está também a mudar a vida das pessoas, criando por exemplo ligações entre as colinas onde foram construídos prédios, e o
centro. O vazio que existia entre uma coisa e outra, associado à ausência de transportes, obrigava muitas vezes as
pessoas a descer a colina a pé. Agora tenta-se corrigir erros
criados pela especulação imobiliária desenfreada.
No centro, perto da estação de comboios, há já uma zona
verde, ao longo do ribeiro, com vários níveis de passeio e passadeiras de madeira, e surgiu um edifício novo, a Creche Jardim de Infância Popular, do arquitecto Nadir Bonaccorso. “É
raro que uma arquitectura erudita se abra tanto à periferia, a
tendência é geralmente para fechar [o edifício] num pátio e
voltar-se para dentro”, comentam os dois arquitectos. José
Adrião vê a creche como um exemplo de como se pode “trabalhar a partir de temas como este ambiente de desordem e
caos” arquitectónico e urbanístico que rodeia o edifício de
Bonaccorso.
Mas deixemos por agora os casos bons e voltemos aos
maus: a Avenida dos Bons Amigos, por exemplo, que sobe a
partir da estação dos comboios, começando logo ali à esquerda na pastelaria com o inspirador nome de Mimo do
Túnel. O que fazer numa avenida de prédios feios, sem espaço público e muito menos espaço verde? Começar do zero
parece uma proposta irrealista, por isso, José Adrião lembra
o trabalho da dupla de arquitectos franceses Lacaton & Vassal em prédios de habitação social na periferia de Paris, onde
a hipótese inicial de demolição foi afastada e substituída por
um projecto de transformação que implicou um alargamento
do espaço de cada apartamento. A ideia é manter a estrutura
e trabalhar sobre esta substituindo o que for necessário. No
caso da Torre Bois le Prêtre, projecto de 2008, uma das propostas é retirar as actuais fachadas com pequenas janelas e
substituí-las por grandes aberturas transparentes para que
os moradores possam beneficiar da vista de Paris.
Da Avenida dos Bons Amigos seguimos, atravessando
uma zona de vivendas com pequenos jardins, para outro
exemplo de um bairro em que ninguém se preocupou com o
espaço público: a Tapada das Mercês. É visível que estamos
perante uma floresta de prédios sem jardins, pracetas, ou
mesmo passeios alargados que dêem respiração ao local. A
impressão de que a qualidade de vida aqui se ressente disso
é-nos confirmada por um responsável pela Casa da Juventude local – que, construída em 1997, foi a primeira do país,
mas que neste momento está a entrar em obras, porque a
qualidade da construção e as infiltrações vindas do Mercado
Municipal, que fica por cima, a isso obrigam.
É um espaço grande, com sala de informática, zona “wireless”, sala para espectáculos e uma régie para filmar e gravar
o que se passa no palco. Funciona como espaço de respiração
para uma juventude que não tem espaços verdes nem outros
para se divertir. “Construiu-se muito”, lamenta o responsável
da Casa da Juventude, “e agora, se andar por aí, vai ver imensos andares à venda”. A má qualidade da construção, a ausência de espaços públicos, a deficiente qualidade de vida,
levam as pessoas a, se tiverem oportunidade, mudarem para
outros locais, deixando para trás os prédios vazios.
Qualquer ida à periferia leva-nos a uma constatação evi-
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dente: há situações muito diferentes, há muita coisa mal
feita, começam a surgir exemplos bons, mas são ainda poucos, e continuam-se a cometer erros. O mesmo se conclui se
ouvirmos quem vive na periferia. Por exemplo, uma caboverdiana de 50 e poucos anos, mãe de duas filhas, a viver em
Corroios. Para quem vive aqui há 20 anos, as coisas melhoraram na Margem Sul. Houve tempos em que para chegar ao
centro de Lisboa, onde trabalha, demorava mais de hora e
meia – levantar às 6h, apanhar o autocarro para Cacilhas,
depois o barco, novo autocarro até ao Rossio e, finamente, o
metro. Hoje, com o comboio, são 25 minutos, e isso faz a diferença. Tal como ter um passeio – “uma espécie de calçadão, como no Brasil” – de Corroios até à Piedade, todo
iluminado, onde faz caminhadas de uma hora todos os dias
com uma amiga para manter a forma. Por aí há sempre
gente a caminhar, diz, e isso, aliado ao facto de o comércio se
ter expandido muito naquela zona, de agora haver lojas, restaurantes, discotecas para os jovens, faz com que, ao contrário do que acontecia antes, as pessoas fiquem por ali e já não
vão para Lisboa aos fins-de-semana. Agora são, muitas
vezes, os lisboetas que atravessam a ponte para ir ao
Almada Fórum.
Panorama radicalmente diferente é o que traça uma habitante de Alhandra, 49 anos, com uma filha na Universidade
em Lisboa. Se permanece ali é para estar ao pé dos pais,
senão viria para Lisboa (que é o grande sonho da filha) – de
preferência para o Parque das Nações. “Viver no subúrbio já
foi menos penoso. Agora isto está transformado numa prisão”. Em Alhandra sente-se “encurralada”. A construção desenfreada – que continua, sem dar sinais de parar – fez
aumentar a população de forma incontrolável e hoje “demora mais a ir de Alverca a Alhandra do que do centro de
Lisboa até Alverca”. Os condomínios fechados multiplicamse (“os construtores prometem espaços verdes e depois
fazem, no máximo, um canteiro”) e as vias de acesso permanecem as mesmas – a velha estrada nacional ladeada por
lojas, armazéns e “stands” de venda de carros.
“Para lá disto”, no Cartaxo, por exemplo, a qualidade de
vida melhora, explica, mas Alverca, Vila França, Alhandra,
estão cada vez mais mortas, sem cinemas, sem vida cultural,
com as lojas e falir, os jovens a irem para Lisboa à noite e as
famílias, aos fins-de-semana, a refugiarem-se no Centro
Vasco da Gama, no Parque das Nações. O que não compreende é que as casas na zona onde vive já atingem preços
superiores aos de Lisboa, e muitas começam também a
ver os cartazes “vende-se” a eternizar-se em cima da
tinta fresca.
Em comparação com um centro de Lisboa paralisado
perante os problemas, e “de tal forma conservador que limita imenso grande parte das intervenções” (José Adrião),
não há dúvidas de que a periferia é o lugar onde tudo pode
acontecer e, desse ponto de vista, um espaço privilegiado
para os arquitectos.
O problema é que este é também o espaço em que muito
de errado continua ainda a acontecer. A construção desenfreada, sem planeamento, sem espaços públicos, sem cálculos sobre as acessibilidades, continua em muitas destas
zonas neste exacto momento. E, se não se conseguir conter
isso, aos arquitectos só vai restar corrigir erros, fazer intervenções pontuais, inventar novos acessos, e rasgar à força
um espaço público no meio do betão. ^
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A CINTURA INDUSTRIAL DE
LISBOA. BREVE APROXIMAÇÃO
A UM TERRITÓRIO EM MUDANÇA
Metropolização e Globalização
Nas últimas décadas, a discussão em torno das transformações urbanas e da sua relação com os processos de globalização tem vindo a adquirir centralidade nas Ciências Sociais.
Durante o século XX, os conceitos de cidade e de urbanização
permitiam compreender e explicar a estruturação das sociedades nas suas dimensões espaciais e culturais. Hoje os conceitos de “metrópole” e de “metropolização” são propostos
por diversos autores como instrumentos de apreensão e interpretação das transformações ocorridas nos últimos 50
anos (Castells, 2000, Ascher, 1998 e Bassand, 1997).
Constata-se que nas cidades e nos seus arredores os padrões de concentração e de dispersão espacial das actividades económicas e das populações têm vindo a mudar
rapidamente. Identifica-se uma crescente diferenciação territorial. Os territórios das grandes cidades apresentam-se
cada vez mais “plurais” e concentram e articulam – não sem
problemas – fábricas e complexos logísticos, edifícios de escritórios e sedes de empresas, “campus” universitários e laboratórios, explorações agro-industriais de ponta e grandes
centros comerciais, empreendimentos turísticos e de lazer.
Novas populações metropolitanas associadas aos negócios,
ao turismo e ao lazer protagonizam novos usos e colocam
novos desafios aos governos destes territórios.
Os elementos motor da metropolização são económicos e
tecnológicos e exercem os seus efeitos por intermédio das
mudanças na organização da produção, da distribuição e do
consumo, tanto à escala local como à escala global. As metrópoles são entendidas como forma espacial resultante daqueles processos. São vastos aglomerados urbanos, que
atravessam várias unidades administrativas territoriais, com
uma população superior a um milhão de habitantes e que se
inscrevem numa rede de grandes aglomerados urbanos à escala dos territórios nacionais, dos continentes e do planeta.
Nas metrópoles, os dispositivos de mobilidade e de comunicação revestem-se de grande importância. As redes de transporte, de comunicação e de distribuição de energia e de água e
a qualidade e a articulação dos espaços públicos formam a sua
infra-estrutura. No quotidiano das populações que aí residem
ou trabalham o acesso a estes dispositivos é central pois originam desigualdades sociais. Devido à sua escala física e demográfica, e pelo facto de à escala planetária concentrarem, em
conjunto, contingentes populacionais na ordem das centenas
de milhões de pessoas, as metrópoles colocam em evidência
um vasto leque de tensões e problemas: da coexistência e da
conflitualidade social aos riscos e ameaças ambientais. Mas
são também espaços de oportunidades, educacionais ou de
trabalho, por exemplo, que em variadas partes do globo
atraem e fixam vastos contingentes populacionais.
Nas grandes cidades e metrópoles europeias estas transformações incidem particularmente nos arredores e em ter-
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ritórios onde a industrialização de finais de Oitocentos e inicio de Novecentos havia constituído uma importante tendência no processo de urbanização (Fishman, 1987). A designação
“cintura industrial” releva de um modo particular de transformação dos arredores citadinos no qual uma combinatória
de “habitat” modesto e de instalações industriais era bem visível. Aí, os espaços de vida e os espaços de trabalho eram
fortemente estruturados por relações laborais, modos de
sociabilidade e redes organizacionais especificas (Magri e
Topalov, 1989). As formas de entreajuda e os sentimentos
bairristas desenvolvidos à escala dos bairros indiciam presença de modos de vida bem determinados. Mas estes
“territórios operários” eram também estruturados pela “mobilidade”: enquanto espaço de integração de populações migrantes, enquanto lugares integrando itinerários residenciais
e profissionais diversos ou enquanto lugares de adopção de
novas práticas urbanas (Bacqué e Sintomer, 2002). A pertença social e a localização do alojamento eram condicionantes da experiência suburbana das populações residentes e
participavam nas formas de percepção e apreciação das gentes e dos espaços, aquém e além da “cintura industrial”. Para
além do mais, este tipo de meio social era, nas democracias
europeias, um contexto de afirmação identitária com forte
componente política, tanto em termos de reivindicação perante os Estados Providência em institucionalização, como
em termos do governo e da participação política ao nível
local (Bacqué e Sintomer, 2001).
Emergência e mutação:
a “cintura industrial” de Lisboa
A partir da década de 1930, o ritmo de crescimento dos
subúrbios da capital ultrapassa o da cidade de Lisboa. As linhas férreas de Cascais, de Sintra e de Vila Franca de Xira
irão servir de suporte à ocupação e à transformação dos núcleos suburbanos que ligavam à cidade. Vai-se edificando
alojamento, em regra situado na proximidade das estações e
apeadeiros ou ao longo de antigas vias rurais. Criam-se e reforçam-se zonas industriais. É nesta época que se inicia a
ocupação industrial na Amadora e que ao longo da antiga
“estrada do Porto” (Brito, 1976) – que ligava a zona central
da cidade a Vila Franca de Xira – se começará a consolidar
um tecido industrial complexo. A ocupação industrial oitocentista, disposta ao longo da saída do centro de Lisboa para
norte, ao longo do Tejo, virá a ser completada com instalações fabris que são uma das marcas territoriais dos surtos
de industrialização da sociedade portuguesa dos decénios de
1940/50 e de 1960/70.
Neste eixo, de Santa Apolónia a Vila Franca de Xira, o tecido industrial era heterogéneo, combinando unidades de pequena dimensão com complexos mais vastos. A sua
composição em termos sectoriais era diversificada: da quí-
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mica à metalurgia, do cimento às munições, da transformação de matérias primas à alimentação, por exemplo. A linha
de Vila Franca de Xira era, à época, bem servida em termos
de transportes: beneficiava de ligação por caminho de ferro,
era atravessada pela EN10 e dispunha de navegabilidade. Foi
objecto de um plano de urbanização de âmbito regional,
aprovado em 1955 e realizado por Etienne de Groër (Lobo,
1990: 14) – um sinal mais da sua importância.
Já na margem sul do Tejo, e em especial nas povoações
entre a sua extrema oriental e Almada, uma histórica ocupação manufactureira vai, desde início do século XX, dando
lugar a um tecido industrial forte e diversificado. O Barreiro
ocupa nesta zona e na região de Lisboa um lugar ímpar (Almeida, 1993). A instalação da CUF e a crescente diferenciação dos seus processos e produtos irá, ao longo do século
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XX, contribuir para a criação de um “colosso industrial”, fortemente estruturador do território do Barreiro e dos seus arredores. Entre Alcochete e Almada, nas localidades do “mar
da palha” (Cruz, 1973), desenvolvem-se sectores como os da
cortiça, das conservas ou do equipamento eléctrico.
Em termos de presença de operários na população activa
residente, a composição social dos núcleos suburbanos em
analise era contrastante com a observada na capital. Fazendo uso dos dados e dos critérios organizadores da informação recolhida no Recenseamento Geral da População de
1960 tem-se que para o território de Lisboa e seus concelhos
limítrofes se registava no total da população activa uma proporção de 43% operários – com ou sem especialização. No
concelho de Lisboa esse valor cifrava-se em 38%, o que indicia forte presença de actividades relacionadas com os servi-
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ços. Em contrapartida, em “centros urbanos” dos arredores
com mais de 10.000 habitantes as proporções de activos no
“operariado” eram bem mais elevadas: em Moscavide a proporção cifrava-se em 66%, na Cova da Piedade em 57%, no
Barreiro em 62%, na Baixa da Banheira em 79%, no Montijo
em 61% e no Seixal em 69%. Em complemento, fazendo-se
uso da unidade “concelho” observa-se que em Loures o
mesmo indicador regista 60% de população activa operária –
concelho que integrava as freguesias de Moscavide, de Sacavém e Santa Iria da Azóia. Também em Vila Franca de Xira a
composição social é marcada pelo operariado, se bem que de
forma mais modesta (53%). No entanto, este concelho integrava freguesias fortemente industrializadas como Alverca,
Alhandra, Povoa de Santa Iria e Vialonga.
O comportamento demográfico da região durante o pe-
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ríodo 1940-1970 permite detalhar um pouco mais a imagem
desta “cintura industrial”. O peso de Lisboa face ao peso dos
concelhos limítrofes é fortíssimo. Ronda os 70% durante o
período considerado e atinge 800 mil habitantes em 1960. O
crescimento dos concelhos e dos “centros urbanos” dos arredores da cidade é elucidativo e expressa um intenso processo de suburbanização que continuará nos anos 70 e 80:
no concelho de Loures residiam 35.000 pessoas em 1940 e
em 1970 esse valor é de 166.000; no mesmo lapso de tempo,
o concelho do Barreiro passa de 26.000 habitantes registados em 1940 para 59.000 em 1970. Nos concelhos da Moita
e do Seixal observa-se a mesma tendência (INE, 1984).
Através de um arco temporal longo, dá-se conta da emergência e mutação da “cintura industrial” de Lisboa. Inicialmente, dos anos 30 em diante, a cidade de Lisboa vê
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reforçada a sua estrutura radioconcêntrica (Ferreira, 1987) e
os seus núcleos suburbanos tendem a funcionar como “contas que vão engrossando” um cordão organizado pelas linhas
de caminho de ferro. Mas nos anos 70, o processo de crescimento assume outras formas e a “frente avançada da urbanização” apoia-se nas possibilidades de transporte rodoviário
de passageiros e no desenvolvimento da camionagem para
mercadorias. De resto, como se viu, a grandeza demográfica
dos concelhos era outra e com ela aumentava a pressão para
uma maior especialização residencial no uso do solo que se
veio a traduzir numa massiva edificação de alojamento. Progressivamente, as antigas zonas industriais foram sendo integradas na lógica da urbanização e as diferenças territoriais,
demográficas e de modo de vida que favoreciam uma classificação urbana – a “cintura industrial” – parecem esbater-se.
Por fim: um território que se metropoliza
De 1970 em diante, o processo de metropolização da capital consolida-se. Em Lisboa e nos seus concelhos limítrofes
residem 1 milhão e 670 mil pessoas. Os corredores de expansão perpassam os limites administrativos de vários concelhos e a posição da metrópole na estrutura urbana
nacional é reforçada. Em 1981, contavam-se 2 milhões e 279
mil habitantes neste território (INE, 1984).
As mudanças económicas nacionais e internacionais ocorridas nas décadas de 70 e de 80 incidirão de modo forte e
contraditório no processo de metropolização de Lisboa. No
final dos anos 60 regista-se uma orientação do investimento
económico para sectores industriais de maior valor acrescentado, como os estaleiros, a siderurgia ou a metalomecânica, em certos casos integrando capitais estrangeiros
(Martins, 1973). Mas durante a década de 70 – e sobretudo a
partir da década de 80 – um complexo “processo de desindustrialização” (Salgueiro, 2001) afectará a estrutura económica, social e urbana da metrópole e dos seus territórios
industriais. Concomitantemente, o sector dos serviços
cresce, diferencia-se e tenderá a afectar as lógicas de ocupação de solo: tanto reforçando a concentração na zona
central da metrópole, num primeiro momento, como, num
segundo momento, penetrando nos arredores. Ambos os
processos engendram mudanças significativas na economia
da metrópole e nas economias locais.
Como dar conta do destino metropolitano destes territórios e equacionar a sua transformação futura? Duas grandes
vias de questionamento surgem interligadas: uma primeira é
orientada para o detalhar e interpretar do curso de territórios e de sociedades, outrora em posição suburbana e modelados por uma vincada estrutura social, que enfrentam hoje
uma condição metropolitana. Quais as tensões que atravessam e estruturam as dinâmicas sociais locais? Qual sua origem e quais os seus efeitos? Como é que se articulam as
mudanças nas estruturas económicas e sociais, de mobilidade e de residência, e que desafios colocam aos programas
e às praticas de governo destes territórios?
Uma outra via convoca a morfologia urbana e os modos
de apropriação: antigos espaços industriais e portuários são,
nos dias hoje, tidos (e intervencionados) como possíveis “lugares de fabrico de centralidade metropolitana”, num contexto em que a competição entre territórios à escala “intra” e
“inter-metropolitana” é um parâmetro de acção bem estabelecido. Que mudanças e tensões engendram estas novas actividades, populações e espaços? Como se inscrevem nas
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dinâmica local e metropolitana e como as influenciam? Que
relações e símbolos, que justificativas e memórias são postos em prática por parte de populações e de grupos que, nesses contextos, dispõem de condições de apropriação
diferenciadas e desiguais?
Desta breve aproximação à “cintura industrial” de Lisboa
ressalta o facto de ao longo do tempo este território ter sofrido mudanças e recomposições profundas. Hoje, em contexto metropolitano, essa condição parece manter-se. Para
as ciências sociais, e para a sociologia em particular, as antigas “cinturas industriais” constituem “lugares estratégicos
de observação” de uma dupla interacção: de um lado, entre
as suas actividades, populações e lugares e o processo de
metropolização de Lisboa; de outro, entre os riscos e as
oportunidades da globalização e a experiência metropolitana
das populações residentes. ^
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O critério que aqui se utiliza relativamente à aglomeração de Lisboa ou ao território
designado como Lisboa e seus concelhos limítrofes reúne os concelhos de Lisboa, Cascais,
Sintra, Oeiras (e Amadora, depois de 1979), Loures (e Odivelas, depois de 1999) na margem
norte do Tejo e Alcochete, Montijo, Barreiro, Moita, Seixal e Almada, na margem sul do Tejo.
Já no tocante ao recenseamento de 1960, eram considerados centros urbanos as capitais
de distrito e as localidades, «quaisquer que fosse a sua categoria legal (cidade, vila etc.)
que na área demarcada pela Câmara Municipal respectiva, contasse 10.000 ou mais
habitantes» (INE, 1964:VIII)
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TERRITÓRIO FISSIFORME
O presente texto é um exercício que tem como objectivo reflectir sobre o termo “fissiforme”, como metáfora de interpretação da forma do território contemporâneo. Esta
proposta procura contrariar visões mais pessimistas que
consideram que o território tem sofrido um processo progressivo de perda, que coloca em causa até a possibilidade
de lhe ser reconhecida alguma “forma”. Assim, e tendo como
premissas que o discurso da “descaracterização” é quase um
bloqueio mental ao exercício experimental da arquitectura, e
que, também, passar para o lado “meramente celebrativo”
dá ao acto de projectar uma aparente liberdade criativa desligada dos lugares contemporâneos, experimenta-se aqui
uma interpretação que, olhando para o “território real”, selecciona as “fissuras” como mote simultaneamente crítico e
propositivo.
Após um primeiro tópico, no qual se apresenta sumariamente o “porquê” da primeira palavra que dá nome ao texto
– “território” – explora-se a segunda – “fissiforme” – tendo
como ponto de partida o confronto com outra já presente no
vocabulário disciplinar: “fragmentado”. Seguidamente, discutem-se os principais factores geradores de “fissuras”, nos
quais o “tempo” tem presença chave, tornando-se assim no
ponto final do texto.
Território
Escrito em 1992, o texto «Projectar a periferia»1 de Manuel de Solà-Morales debruça-se sobre a periferia enquanto
nova matéria do projecto. O reconhecimento da mudança da
cidade leva o autor a pesquisar novas formas de intervir, coerentes com as novas formas que a cidade estava a adquirir.
Explora a periferia tal qual ela é, sem juízos de valor, nem
«vil», nem «esplêndida», apenas «real»2. Sete anos depois,
em 1999, Manuel de Solà-Morales reedita o mesmo texto,
agora com o título «Territórios sem modelo»3. A mudança de
nome dá um sinal: parece que se está a mudar de foco. Talvez periferia já não seja suficiente… Talvez agora seja a vez
de território.
Mas para relembrar um texto essencial para o entendimento do “território” é necessário recuar dezasseis anos, até
1983, ao texto de André Corboz – «Território como Palimpsesto»4. Neste ensaio, o autor considera que a dicotomia cidade/campo «paralisou durante muito tempo o território» e
acrescenta que «a oposição entre rural e urbano está a ser
superada neste momento, (…) em virtude da extensão do urbano ao conjunto do território.»5 Em 1994, o mesmo autor,
no texto o «Urbanismo do séc.XX»6, volta a reforçar que a urbanização actual se estende a todo o território: «falando com
propriedade, já não existem “cidades” (…). Rapidamente a
Europa já não será mais que uma única nebulosa urbana.
Nesta nebulosa, aquilo a que denominamos “centro da cidade”, os bairros antigos, a cidade histórica, ocupará provavelmente menos de um por cento da superfície total. (…)
Isto não significa que a agricultura (…) deixará de existir,
senão que sofrerá (e já sofre) uma mutação decisiva. As superfícies cultivadas estarão no interior da nebulosa urbana,
que conterá também os bosques, as montanhas, os lagos.»7
Daqui advém o uso da palavra “território”.
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Fissiforme
Rosário Pavia refere que a urbanização contemporânea
«perdeu a forma»8. Será que perdeu a forma ou apenas ganhou outra(s) forma(s)? A palavra “fissiforme”9 nasce,
assim, desta inquietação: como é a forma deste território, do
território contemporâneo? Existirá alguma palavra que dê
pistas para a construção de uma imagem mental10 que sirva
de referência para a sua transformação?
E porquê território fissiforme? Porque não nomeá-lo de
fragmentado, um termo já presente no discurso disciplinar?
A imagem dos fragmentos, presente na nossa memória colectiva, provoca recorrentemente o esquecimento das relações entre fragmentos. “Fissiforme”11 significa «forma
fendida». Coloca, assim, a ênfase nas fendas, ou fissuras que
surgem numa dada superfície e não existem sem se reportarem à superfície fissurada. Isto denota que em oposição ao
fragmento que se refere à parte em si, a fissura refere-se
sempre às relações “entre si”. Assim, a fissura é sempre um
“entre” cujas propriedades advêm dos factores que a provocam. São as relações entre as partes, ou melhor, a quebra
dessas relações, que dá origem às fissuras.
Usar o termo “fissura”, aplicado ao território, implica uma
redescoberta do seu significado, mantendo no entanto a ambiguidade própria da metáfora. Não se pretende transformar
“fissiforme” num termo técnico, mas antes experimentar uma
aproximação que revele novos significados sobre o território.
Num pedaço de terra ressequida. Numas mãos calejadas
pela terra. Num tecto. Numa parede. Num chão. Em todos, as
fissuras podem existir. Em diversos campos disciplinares,
desde a astrofísica, à anatomia, à geologia, e também num
campo mais familiar: o da construção, povoando os espaços
do quotidiano. Atentando nestas fissuras comuns, verifica-se
que o que as diferencia, em primeiro lugar, são os factores
que provocam o seu aparecimento. Uma mesma fissura pode
ter uma ou mais causas. O mesmo é válido para o território
fissiforme: para a sua caracterização é necessário reflectir
sobre os factores que dão origem às suas fissuras.
O que provoca a forma fendida?
Os factores que desencadeiam fissuras podem-se dividir
em dois grupos: interpretação equívoca do território (1) e intervenção equívoca (2). Do primeiro grupo, fazem parte: a
imagem mental anacrónica, equívoco da comparação, o equívoco da selecção e o equívoco da distância – já aprofundados
num artigo anterior12. Neste texto serão, assim, discutidos os
factores do segundo grupo, que inclui fissuras provocadas
por: interpretação equívoca de escala, interpretação equívoca
de espaço; e interpretação equívoca de lugar.
Fissuras por interpretação equívoca de escala.
Muitas vezes é esquecido que uma dada intervenção pode
ter que dar resposta a questões, ou ter efeitos, que transcendem o próprio sítio de intervenção? Da mesma forma que
uma construção pode ter fissuras causadas por intervenções
que lhe são exteriores, como é o caso das aberturas de túneis para os metropolitanos, ou das explosões nas pedreiras,
também no território existem fissuras que são provocadas
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por intervenções que lhes são exteriores. Entender o carácter “transescalar”13 de qualquer intervenção é uma necessidade, sob pena de se continuar a gerar uma forma fendida.
Veja-se, a título de exemplo, a correlação entre a “dimensão” da área de intervenção e a “escala” da intervenção. Reduzir o significado da palavra “escala” à “dimensão” não será
reduzir-lhe a operatividade? Este entendimento leva a uma
correlação, nem sempre verdadeira, entre a dimensão da
área de intervenção e a escala dos efeitos, ou transformações, que esta produz. Tome-se o caso de uma represa numa
ribeira, por exemplo. Uma pequena intervenção poderá ter
efeitos em diversas escalas e o inverso também é verdadeiro, uma grande intervenção poderá limitar a transformação à sua área de intervenção.
Outra interpretação equívoca é considerar que existe uma
escala inerente à arquitectura (ou pelo menos à sua prática
corrente) – a escala do edifício e respectivas relações próximas – quando a arquitectura não está vinculada a nenhuma
escala específica. Esta interpretação está obviamente relacionada com a anterior, mas leva a outras interrogações: estará a especificidade da arquitectura no objecto inerente à
prática comum? Ou estará, antes, nos instrumentos e ferramentas disciplinares? Será que a “arquitectura-edifício” é
suficiente para transformar o território contemporâneo? Ou
estará, também, a contribuir para a criação de fissuras? Não
será o momento de se continuar a reinventar o papel da ar-

A cintura industrial de Lisboa

quitectura nas várias escalas? Arquitectura num pequeno interior, mas também na escala territorial; sempre arquitectura nas várias escalas do projecto; sempre arquitectura que
atravessa várias escalas.
Outra interpretação equívoca é confundir “território” com
“escala territorial”. Território poderá referir-se a uma área
geográfica de grande dimensão, como é o caso do território
dum país, de uma região, etc. No entanto, isto não pode significar a redução da palavra território a escala territorial, sob
pena de se ignorar a transversalidade de escalas que lhe é
inerente: o território existe nos lugares que o compõem e a
formação de um lugar é feita por forças que agem a múltiplas escalas, muitas vezes invisíveis na localização do próprio lugar. Exemplos não faltam, nas inúmeras intervenções
que provocam fissuras no suporte físico – terra e água, nas
suas múltiplas combinações – colocando em causa sistemas
que deveriam ser contínuos, como é o caso das construções
em leitos de cheia, que provocam inundações recorrentes.
Intervir exige, assim, não só, o reconhecimento da especificidade do lugar, mas também, das lógicas de continuidade
onde este se insere.
Será que “escala” se esgota na relação transescalar entre
espaços? E de que maneira é que a escala se relaciona com a
mutação do território ao longo do tempo? A resposta é evidente, uma acção pode ter efeitos transescalares, também, no
tempo. E isto pode provocar fissuras, mas também pode ser
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uma pista de projecto: pode ser que o “alinhavar” de uma fissura seja apenas o início de um processo de transformação…
Esquecer tudo isto é esquecer a vocação específica da palavra “escala” no seu carácter intrinsecamente relacional:
entre as diversas dimensões espaciais e temporais do território. E ignorá-lo significa produzir mais fissuras, uma vez que
se quebram as relações entre espaços e tempos diversos.
Fissuras por interpretação equívoca de espaço.
Quantas vezes é esquecido que o “espaço” não é um contentor neutral dos objectos? Da mesma forma que na construção existem fissuras provocadas pela falta de
encastramento entre os materiais, ou por defeitos nas
uniões entre os diferentes elementos, também no território
faltam maiores cuidados nos “espaços-entre” que relacionam as diversas partes. Relembrar que o centro da questão
deve estar no “espaço” e não nos “objectos” implica colocar
em causa a dicotomia objecto/espaço, que teima em permanecer. Pensar apenas em função dos objectos é como escrever um texto no qual se abdica dos espaços. Como Florian
Beigel refere «todo o interesse e investigação em encontrar
estratégias que conduzam à invisibilidade do objecto traznos uma satisfação renovada pela arquitectura»14. Não estará a arquitectura a transformar, cada vez mais, objectos
únicos em peças banais e lugares únicos em espaços banais?
Como exemplo, pense-se no nome convencionalmente
dado aos espaços que ficam do lado de fora dos edifícios: “os
arranjos exteriores”: será que estes arranjos não estão por
vezes próximos dum embelezamento, muito mais decorativo
do que estrutural? Não serão as relações entre o interior e o
exterior, por vezes, debilmente trabalhadas, empobrecendo
tanto o dentro como o fora?
Outra interpretação equívoca é a redução do espaço a uma
função. A monofuncionalização do espaço cria igualmente fissuras. O problema não estará mesmo aí, na confusão entre
“uso” e “função”? O uso muda consoante aquilo que as pessoas desejam do espaço. Não será o momento de aprender a
trabalhar com a mutabilidade inerente aos usos? Como a
manta: que cobre uma cama; que aconchega numa noite fria
de Inverno; que serve para uma criança brincar; que se pendura numa parede distinguindo um espaço; a manta…E se
tentarmos começar a criar espaços como esta manta?
Transversal a tudo isto está o entendimento equívoco da
arquitectura enquanto “objecto acabado”. A arquitectura, que
pretenda transformar o território contemporâneo, terá de
ser cada vez mais uma sequência de acções, um processo,
talvez sempre inacabado. Processo mutável, porque mutável
também é o território. Que mecanismos podemos inventar
que coloquem em causa o espaço absoluto e recriem o significado de “espaço”, que para além de estabelecer as relações
entre partes, também permita a inserção da indeterminação
inerente ao território?
Esquecer tudo isto é esquecer a vocação específica da palavra “espaço” enquanto “intervalo” entre coisas; e um intervalo não existe fora do sistema de relações onde está
inserido: relações entre espaço e tempo.
Fissuras por interpretação equívoca de lugar.
E quantas vezes é esquecido que um “lugar” não é um
contentor abstracto da intervenção? Da mesma forma que
num edifício podem existir fissuras provocadas pelos movimentos de terra onde está implantado, ou pela construção
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duma obra vizinha, também no território é necessário recriar
a relação “intervenção-lugar”.
Questiona-se, assim, a dicotomia obra/lugar que, também,
teima em permanecer em intervenções repetidas, construídas aqui, ali, ou em qualquer outro lugar. Intervenções interiorizadas em si, que provocam fissuras entre diferentes
formas de ocupação, entre: floresta; parcelas habitadas; estradas; parcelas agrícolas; parcelas industriais; vias rápidas;
pomares; matas… parece não interessar o que está ao lado, a
multiplicidade do que está ao lado. Os loteamentos e distintas edificações sucedem-se iguais a si próprios. Será assim
tão difícil ver para além do limite da área de intervenção?
E o chão? Exemplos também não faltam: muros de suporte que aguentam terras fora de sítio; o chão que deixou de
dobrar; desaterros; aterros; torna-se impermeável o que deveria ser permeável; corta-se a vegetação; anula-se a estrutura parcelar; apagam-se vestígios; mais e mais
intervenções sem raízes na terra. Quando se faz tábua rasa
de tudo o que existe, usando soluções estereotipadas e recursos que estão esgotados, surgem, evidentemente, as fissuras. Não estaremos «cansado[s] da lealdade às regras
tradicionais do gosto cultivado»15 numa realidade que deixou
de existir?
Presente em todas estas interpretações equívocas está a
falta de reconhecimento do lugar enquanto processo duma
longa estratificação. No presente, acumula-se todo um passado. Um passado por vezes invisível, ou visível apenas num
pequeno sinal. Não será o momento de reconhecer que qualquer intervenção não é mais do que uma fase transitória daquilo que um lugar foi, é, ou pode vir a ser? Porque é que se
continua a criar, com a intervenção actual, uma espécie de
tempo zero que esquece o passado e acredita ser já o futuro?
Esquecer tudo isto é esquecer a vocação específica da palavra “lugar”, enquanto suporte relacional de intervenções
que joguem o jogo entre a permanência dos suportes préexistentes e a criação de novos suportes; jogo entre o passado do lugar e o seu futuro.
E o tempo?
Mais uma vez, quando se olha para as fissuras comuns,
verifica-se que seja qual for a causa ou causas que as desencadeiam, há um factor transversal a todas: o “tempo”. As fissuras são sempre processos e o mesmo é válido no território
fissiforme. O “tempo”, no seu jogo entre permanência e mutação, não é tido normalmente em consideração na transformação do território, nem no entendimento de escala, nem de
espaço, nem de lugar. Daí nascem fissuras: de “escala”, por
se teimar no carácter limitado das acções ao espaço e ao
tempo da intervenção, quando em qualquer lugar do território estão sobrepostos vários sistemas, cujas lógicas transcendem o próprio lugar; de “espaço”, por se persistir no
espaço absoluto, quando o território exige, cada vez mais,
uma arquitectura que integre a mudança no seu processo de
intervenção; e finalmente de “lugar”, por persistir a anulação
do passado, principalmente dos seus elementos menos evidentes, esquecendo que esta ancoragem poderá contribuir
para que a intervenção se adapte ao futuro.
Verifica-se, assim, que o carácter intrinsecamente morfológico do termo fissiforme, não pode ser desligado dos factores e/ou processos que lhe dão origem. A forma fendida
persistirá também, e sobretudo, pela dificuldade que a arquitectura tem em lidar com a mutação inerente ao território.
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Relativamente ao “tempo” há ainda um outro aspecto relevante: as fissuras são “estados em transição”. As fissuras
são um “entre” passado e futuro. São, por isso, interstícios
em potência. Interstícios catalizadores de mudança: como
os filonetes, ou os minerais, que após a fissuração da rocha,
se instalam nas suas fissuras.
Associando o carácter transitório das fissuras, à importância que o factor “tempo” tem na sua origem, coloca-se a
interrogação: como projectar no território fissiforme senão
projectando com um sentido de tempo16? Assim, talvez se
evitem novas fissuras e talvez se criem novas possibilidades
para fissuras que, entretanto, foram deixadas para trás. ^

01 Manuel de Solà-Morales, «Projectar la Periferia», UR, nº 9-10, 1992, pp.2-3. Este texto é
uma «referência ao trabalho elaborado no Laboratório Internacional do curso de Master
“Periphery as a Project”, realizado de 1991-1994, em Barcelona.» em Manuel de
Solà-Morales, «Territori senza modello» in MirKo Zardini (ed.), Manuel de Sola, Progettare
città. Lotus Quaderni Documents, Milão, Electa, 1999, p. 102.
02 Solà-Morales, «Territori senza modello», op. cit., pp. 102-111.
03 Solà-Morales, op. cit.
04 André Corboz, «El Territorio como Palimpsesto» in Ángel Martín Ramos (ed.), Lo urbano
en 20 autores contemporâneos, Barcelona, Editions UPC, 2004, pp. 25-34 (1ª ed., 1983).
05 Corboz, op. cit., p. 26.
06 André Corboz, «El urbanismo del siglo XX» La Vanguardia, Martes 6 Diciembre,
1994, pp. 33-35.
07 Corboz, «El urbanismo del siglo XX», op. cit., p. 34.
08 Rosario Pavia, Le paure dell’urbanistica. Disagio e incertezza nel progetto della città
contemporanea, Genova, Costa & nolan, 1996. A ideia de “perda” incorre quanto a nós
num equívoco o “da comparação” com a cidade tradicional; ver nota número 12.
09 A descoberta e primeira discussão da palavra “fissiforme”, aplicada ao território, foi feita
na minha dissertação de mestrado. Ver Cidália Silva, Cap. 3 «O território Fissiforme» in
O Difuso no Vale do Ave, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto, Porto (Ed. Policopiada), 2005, pp.127-167.

Território Fissiforme / Cidália Silva

10 Como André Corboz refere «Para que a entidade do território seja percebida como tal é
importante que as propriedades que se lhe reconhecem sejam admitidas pelos interessados.
(…) Em consequência, o território é um projecto. Esta necessidade (…) permite concluir que
não há território sem imaginário do território» em André Corboz, «El Territorio como
Palimpsesto», op. cit., p. 28.
11 Fissiforme: adj. 2g. de forma fendida. ETIM do lat. fiss(i)- + -forme.
Fiss(i): el. comp. antepositivo, do lat. Fissum, ï, neutro de fissus ‘fendido, rachado, dividido’,
substv. desde Plauto (254-184 a.C.) com o sentido de ‘fenda’.
Fissura: s.f. 1. pequena abertura longitudinal em; fenda, rachadura, sulco. 1.1. GEOL
qualquer fractura ou fenda pouco alargada em terreno, rocha, ou mesmo mineral
(…) ETIM do lat. Fissüra,ae ‘fenda, racha, abertura, greta, rachadura’.
Fenda: s.f. 1. efeito de fender; fendimento, racha, sulco. 2. abertura estreita e alongada
surgida acidentalmente ou feita de maneira propositada; rachadura, fissura, ranhura.
ETIM regr. de fender.
12 Ver Cidália Silva, «Dissipar equívocos: saber ver o território contemporâneo» in André
Tavares e Ivo Oliveira, (ed.) Arquitectura em Lugares Comuns, Porto, Dafne Editora, 2008,
pp. 35-42. Este texto discute os equívocos que velam o nosso olhar, perturbando a
capacidade de saber ver o território tal qual ele é. Sucintamente: a “imagem mental
anacrónica” é sustentada por uma ideia mental, que está há muito desligada do território
real; o “equívoco da comparação” crítica o olhar centrado na comparação entre o que a
“cidade” tinha e o que o “território” contemporâneo deixou de ter; o “equívoco da selecção”
crítica o olhar que selecciona apenas as componentes tradicionalmente vinculadas ao
crescimento urbano – os edifícios e vias – remetendo para o “vazio” uma diversidade imensa
de espaços e elementos que compõem o território contemporâneo; e, finalmente, o
“equívoco da distância” chama a atenção para um olhar que está contagiado pela macroescala da urbanização actual, esquecendo o cruzamento entre as várias escalas.
13 Transescalar: transversal a várias escalas. O termo “transescalar” surgiu naturalmente
quando eu e a arquitecta Marta Labastida redigimos a sinopse do seminário
«Aproximações», como outra forma de dizer “transversalidade de escalas”, uma expressão
utilizada no vocabulário disciplinar. (Este seminário teve lugar no Centro Cultural Vila Flor,
Guimarães, 3 e 4 de Abril de 2008).
14 Florian Beigel, «Paisajes Urbanos», Quaderns “Forma e Lugar”, nº 216, 1997, p. 40.
15 Susan Sontag «Sob o Signo de Saturno» introdução ao livro de Walter Benjamin, Rua de
Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900, Lisboa, Relógio D’Água, 1992, p. 19
(trad. a partir da edição da Suhrkamp Verlag, 1980). Susan Sontag escreve esta frase
referindo-se a Walter Benjamin.
16 Este é o tema da minha tese de doutoramento em início de preparação, com o título
provisório Projectar “com o tempo”: questões de escala, espaço e lugar.
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JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA
CONVERSA COM JOSÉ ADRIÃO E RICARDO CARVALHO
LISBOA 22 DE MAIO 2008
Thomas Bernhard, no livro “Extinção”, escreveu: “Se não tivéssemos a nossa arte do
exagero (...) estaríamos condenados a uma vida terrivelmente fastidiosa, a uma
existência em que não valeria a pena existir. (...) Para tornar qualquer coisa compreensível, temos que exagerar (...) só o exagero torna [tudo] claro.” Revê-se nesta
forma de pensar?
Thomas Bernard é o meu escritor favorito, como penso que vocês sabem.
É claro que eu exagero. Vou tentar explicar como.
Começo por falar do território, da Terra. Ela contém tudo o que existe e que pode ser o
ponto de partida e de suporte. O exagero é pensar que se pode compreender o mundo, a
ordem cósmica e os seus processos de funcionamento e que a arquitectura é a possibilidade de com eles interagir.
O exagero é pensar que as ciências da construção nos permitirão escapar à esquizofrenia do mundo contemporâneo. O exagero é fazer disso manifesto em vez de caminho.
É um exagero utópico, da mesma natureza das utopias do período heróico do movimento
moderno.
Na investigação e na experimentação existe sempre uma dose de risco. Mas é a investigação e a experimentação que nos permitem chegar a resultados que configuram os problemas de um tempo e de uma cultura. Os edifícios iconográficos funcionam como protótipos que, depois, são muitas vezes reproduzidos em condições
mais favoráveis.
Sim, concordo. A matriz do nosso trabalho está exactamente aí. E essas são as qualidades mas também são as dificuldades que o Movimento Moderno teve em afirmar-se.
O Construtivismo Russo, a Bauhaus, Le Corbusier, Mies van der Rohe ou a Nova Objectividade deram origem a experiências parcelares e a edifícios belíssimos, interessantes,
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Escola Superior de Comunicação Social, Lisboa, 1988-1993 © Duarte Belo

Adaptação do Mosteiro de Flor da Rosa a Pousada, Crato, 1982-1990 © Duarte Belo
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incontornáveis e experimentais. Mas um movimento pendular e cruel da História fez com
que essas ideias se congelassem. Ainda por cima com um epílogo mais ou menos mercantilista: a consagração do International Style acaba por pôr nas mãos da especulação
um conjunto de fórmulas sem um conteúdo preciso e demonstrado.
O meu entusiasmo pela Arquitectura tem a ver com a possibilidade de ela cumprir um
papel social, que naquele momento estava quase enunciado e anunciado duma maneira
perfeitamente clara. Veja-se o caso do Construtivismo Russo, em que a ideia de utopia
está muito presente: construir o homem, a sociedade, a arquitectura e a arte em conjunto. Mas nos nossos dias, para a Arquitectura se realizar tem de ir ao encontro da resolução dos desequilíbrios que existem no mundo. A Arquitectura que interessará no futuro é
a que puder resultar de tudo o que, do ponto de vista artístico e cultural, tecnológico e
científico, foi sendo desenvolvido e que se possa cruzar em projectos consistentes e radicais que respondam às problemáticas do nosso tempo. E que não são certamente as da
superficialidade da forma e da linguagem.
O espaço cultural onde podemos e devemos trabalhar tem de reencontrar as questões fundamentais do nosso mundo e procurar os processos que lhes podem responder.
O que me parece fundamental é o trabalho da permanente adequação entre o que se
constrói e as questões que se colocam à produção de Arquitectura.
O cruzamento da cultura arquitectónica com a tecnologia era débil quando começou
a trabalhar?
Sim. Quando saí da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa a cultura arquitectónica
estava no grau zero. De tecnologia nem se falava. A escola era medíocre. Só no fim do
curso, já depois do 25 de Abril, é que houve experiências eventualmente interessantes.
Havia, ao contrário do que acontecia na escola do Porto, um divórcio entre alunos e professores. A escola estava politizada no pior sentido. Os estudantes que tinham interesses mais fortes faziam cinema, teatro ou iam trabalhar para um atelier. A escola era um
deserto de ideias de onde se desejava sair o mais rapidamente possível.
Fale-nos do contexto das suas primeiras obras, como o conjunto habitacional de Alter do Chão.
Tal como as primeiras obras de Le Corbusier e Mies van der Rohe – mas à minha escala e com o desfasamento temporal – as minhas primeiras obras partem directamente do
legado do Século XIX e libertam-se em direcção ao Movimento Moderno. Uma história
parecida mas comprimida e aparentemente anacrónica.
Comecei com uma obra em Alter do Chão – cujas referências fundamentais são Aldo
Rossi e Álvaro Siza –, quase neoclássica e pessimamente construída! Foi o reencontro
com o Século XIX, com a região, um sistema construtivo básico, pressupostos comuns
com a poética rossiana – esse projecto foi feito com Pires Martins, o meu mestre. É um
projecto inicial, de exploração. Depois, a pouco e pouco, fui reflectindo sobre a possibilidade de construir de forma tecnologicamente mais atrevida.
Talvez a tecnologia não fosse um tema tão importante na altura: o debate arquitectónico estava centrado noutra temática.
O debate estaria, eu talvez não. Depois desse conjunto fiz a casa da Fonte Fria e o Centro Regional de Segurança Social de Portalegre, que foi projectado com Gonçalo Byrne e
João Paciência. Este projecto foi, na altura, um sobressalto enorme, porque colocava
problemas de ordem tecnológica que eu tinha dificuldade em ultrapassar e afrontar.
Lembro-me das reuniões com os engenheiros de climatização em que eu insistia para
que se utilizasse o menos possível o ar condicionado. Havia um enorme vazio na reflexão
sobre essas matérias, naquela altura, em Portugal. O que aconteceu foi que estas questões começaram a ser para mim tema de projecto, o que depois me levou a fugir das soluções standard e a tentar encontrar processos construtivos que não eram tão correntes. Mais tarde interessei-me imenso por trabalhar com a Arup [empresa de engenharia]
para ter acesso a processos analíticos e tecnológicos mais sofisticados. O que veio a
acontecer nos anos 90.

João Luís Carrilho da Graça
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Hoje estes temas passaram a ser centrais na sua obra.
Sim, mas no sentido de dar atenção ao território e simultaneamente responder às problemáticas concretas. Não podemos continuar a construir discutindo formas e linguagens sem colocar em cima da mesa as questões fundamentais.
A geografia é um ponto de partida na medida em não há espaços naturais intocados
pelo homem. Existe uma tentativa de compreensão daquilo a que chamo “território”, que
os arquitectos paisagistas designam por “paisagem” e que é, no entanto, a mesma coisa.
Prefiro “território” – é mais lato. “Paisagem” possui alguma subjectividade. “Território”,
apesar de parecer uma palavra mais tecnocrática, é mais imparcial. Numa situação genérica procuro observar o território para chegar a uma consciência do seu estado e das
suas problemáticas. Essa ideia que se constrói no momento em que se projecta é, para
mim, fundamental. O que me interessa mais é a possibilidade de o arquitecto construir
em sintonia com o que acontece no mundo, ter um papel positivo e construtor, e não um
papel secundário, ligado à imagem ou ao sistema de produção de significados comercializáveis. Esta forma de actuar foi evidenciada durante o Movimento Moderno. A partir dos
anos 60 isso perdeu-se. Gosto de me situar nesta utopia – que pode parecer anacrónica,
mas para mim não o é. Isto pode tornar verdadeiramente útil e pertinente o nosso trabalho como arquitectos.
Costumo dar o exemplo do livro escrito por Brian Brace Taylor, que me veio parar às
mãos em 1980 quando acabei o curso, sobre o projecto de Le Corbusier para o edifício da
“Cidade Refúgio” em Paris. O livro pertence àquele período em que o Movimento Moderno
já estava a ser fortemente criticado. Apresenta de maneira crua todos os defeitos do
edifício – com as cartas dos donos de obra e com as respostas de Le Corbusier de uma ingenuidade incrível! Quando li o livro fiquei chocado, porque Le Corbusier era para mim
um super-herói com três metros de altura. Foi nesse momento que me senti em crise em
relação ao Movimento Moderno. Uma das questões que o livro trata é a das condições
térmicas nos dormitórios do Exercito de Salvação. A fachada está virada a sul e é uma
simples cortina de vidro de cima a baixo com um reposteiro por dentro. Não é a fachada
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que conhecemos hoje. Agora existem uns “brise-soleil” que foram feitos por um discípulo
de Le Corbusier contra a vontade dele. Quando o dono da obra endereçou críticas a Le
Corbusier, este respondeu: “Isso acontece porque vocês não fizeram o que eu disse! Deveriam ter colocado uns tubos de água no exterior da fachada para a borrifar e assim baixar drasticamente a temperatura no interior.” Esta resposta é ingénua já que o efeito de
estufa não se compadece com esta possibilidade. Isto é o que caracteriza e que define a
problemática do Movimento Moderno: ambição e uma vontade fantástica de construir
que acabou por chocar com dificuldades técnicas, colocando em crise os pressupostos
que naquele período pareciam tão brilhante e universalmente aceites.
O mesmo aconteceu com o edifício Seagram, em Nova Iorque, de Mies van der Rohe continua a ser uma das torres mais fantásticas da cidade. Li um livro de engenheiros que
analisaram o edifício de um ponto de vista mais actual, incidindo sobretudo nas questões
do comportamento térmico e da física, e encontraram problemas que dificilmente se podem resolver. Mas estes não lhe retiram o estatuto de ícone cultural.
Qual será a estratégia a adpotar para que o arquitecto possa actuar adequadamente
na Cidade e periferia?
Há uma perspectiva que me parece muito interessante que é a de partirmos da geografia e do território – tal como diz Paulo Mendes da Rocha – e deste modo não fazer distinção entre aquilo que é cidade, subúrbios ou espaço rural.
Ainda fará sentido falar nesse binómio cidade/periferia?
Eventualmente não. Mas há um texto a que volto sempre – do livro “L’Amérique” - que
é a explicação que Jean Baudrillard dá sobre a cidade europeia tradicional. Ele diz que
nas cidades tradicionais o observador está imerso no espaço urbano. O espaço urbano
funciona como um espaço que pode ser encenado. Aí é possível imaginar percursos e sequências e existe a possibilidade da sedução.
Podemos imaginar que entramos numa cidade, percorremos uma rua, edifícios e depois
chegamos a uma praça. Aí temos mais alguns edifícios fantásticos e um espaço público incrível. É um clímax arquitectónico e urbano encenado pela própria cidade que nos seduz.
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Outra hipótese é a da cidade americana – que hoje pode ser uma cidade qualquer –,
que é fragmentada. O espaço já não existe desta maneira. Não nos contém nem nos conduz. Estamos num território qualquer perante um edifício, uma série de edifícios, uma
torre, ou edifícios em banda. Aí já não há sedução, já não há a hipótese de sermos envolvidos e gozarmos de uma sequência qualquer. A única hipótese que há é a do fascínio. Somos colocados perante objectos arquitectónicos, edifícios ou situações específicas. Se
dermos primazia ao território em vez da cidade ou se virmos a cidade como uma artificialidade com o território como suporte, as coisas tornam-se completamente diferentes.
Quando fizemos o concurso para o parque Forlanini em Milão, com o arquitecto paisagista João Gomes da Silva, fomos ver as plantas antigas da cidade. Quando percebemos
que o território não era apenas aquele planície mas também uma rede de canais e um
sistema hídrico que vem dos Alpes, percebermos a força que este espaço territorial tem.
Deu origem a uma cidade com espaços fantásticos como o Lazaretto e o Campo de Marte, que hoje só se compreendem através de fragmentos.
Posso estar no sítio mais urbano mas estou sempre a tentar reconhecer a estrutura
do território e as relações visuais para conseguir reconstituir uma espécie de espaço inicial que é relativamente permanente. Depois de descodificado, faz-nos encontrar contradições nas cidades, tal como as conhecemos hoje. Manhattan, por exemplo. Para toda
a gente é uma ilha e uma grelha, e depois há a Broadway que cruza a grelha. Mas é o contrário: a Broadway é a linha de festo que já lá existia, é a espinha dorsal da ilha. Essa ideia
é muito clara quando se faz a Broadway a pé. As ruas descem claramente a partir deste
ponto mais alto. Quando estamos em Manhattan e conseguimos formar este tipo de reflexões sobre o território, apercebemo-nos que o que torna aquilo fantástico não são só
os edifícios e as avenidas que nos são familiares, não é só aquela grelha, nem os acontecimentos edificados pelo cinema e pelo imaginário. Se conseguirmos voltar ao território
descarnado, à sua espinha dorsal, à luz reflectida pela água do rio Hudson a partir dos
enfiamentos daquelas ruas, voltamos a entender tudo de uma maneira essencial. Se tivermos que fazer lá um projecto, é tão importante a memória da 5ª Avenida e dos filmes
como o território.
Considera estimulante trabalhar nas zonas mais descaracterizadas das cidades ou
prefere actuar em zonas urbanas mais consolidadas? Que oportunidades surgem
agora para quem trabalha nas zonas mais desqualificadas?
Normalmente não temos a facilidade de escolher os sítios onde vamos intervir. Numa
conferência em Itália as pessoas perguntavam-me se eu escolhia os sítios onde intervinha. Viam edifícios com uma relação com o território muito forte, em sítios extraordinários, e questionavam-se. Respondi: “não, não escolho”. Mas depois, pensando bem, talvez
até seja uma escolha. Eventualmente isto acontece porque insistimos naquilo de que
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gostamos, vamos fazendo concursos e vamos, talvez inconscientemente, desprezando
aquilo que não nos interessa.
Tenho sempre gostado de afrontar todo o tipo de problemas com esta iluminação de
partir do carácter do território e das suas particularidades; daquilo que o constrói geologicamente, das plantas, dos animais, daquilo que a cultura do homem já construiu. E cruzar
isso com programas. Fico muito mais entusiasmado se esses programas tiverem um forte
impacto social no sentido de resolver problemas ou de abrir possibilidades. Não me preocupa muito se esse território é o nó cego de uma cidade intensa e que continua viva, ou se
se trata de uma zona periférica que sofreu desenvolvimentos completamente diferentes.
A Escola Superior de Comunicação Social em Benfica estabelece com os edifícios envolventes uma relação complexa. O edifício assemelha-se a estes e no entanto destaca-se por ser um edifício de excepção. A partir do momento em que foi construída, a
leitura da envolvente transformou-se. O projecto modificou a leitura do contexto.
A Escola Superior de Comunicação Social é feita com este meu entusiasmo inicial pelo Construtivismo Russo que já tinha sido uma influência grande nas piscinas de Campo
Maior. Lembro-me de ir ao sítio com o engenheiro Cecil Balmond e explicar-lhe o edifício.
Ele ficou muito espantado porque do ponto de vista das ciências da construção funcionava bastante bem. Não existem grandes sistemas de climatização, a não ser no auditório.
A implantação do edifício em relação à 2ª Circular fez com que aspectos como a protecção acústica ou a ventilação tivessem um óptimo comportamento tendo por base uma
série de dispositivos básicos. Foi tudo muito intuitivo.
O programa do concurso tinha um carácter amador. Depois li melhor o programa e fiquei
impressionado. O promotor desenvolvia no programa aquilo que podia ser uma escola de
comunicação social: “queremos que seja, mais do que uma escola, um ponto de encontro.”
Fui ver o terreno num domingo de manhã e, passados dois dias, estava o projecto feito.
O projecto foi feito num fim-de-semana. Nunca pensei ganhar. O que tinha na memória
eram os Architectones de Malévitch, que são umas esculturas de gesso. Tinha em mente
os construtivistas russos, para os quais tinha sido alertado pelas publicações de Rem
Koolhaas. As questões-chave eram deste tipo: ter um volume que era posto a vibrar ou a
cintilar a partir de pequenos pormenores, e que tinha uma cintura que o punha em suspensão… o entusiasmo era deste tipo. A maneira de materializar o edifício tinha a ver com
uma derivação da linguagem do Movimento Moderno tal como toda a zona de Benfica.
Tudo isto vai sendo feito com entusiasmo e ingenuidade, felizmente. Na construção,
quando começou a aparecer o início da estrutura fiquei totalmente maravilhado. Tudo
aquilo de que estivemos a falar sobre o território estava a ser materializado. Quando terminou a obra sucedeu outra coisa: o edifício estabeleceu uma convivialidade com tudo o
que está à volta. Imaginem que o edifício, do ponto de vista linguístico, pertencia a outro
andamento diferente daquilo que está na envolvente: nesse caso ele já não cumpriria
aquela função de clímax no cimo da colina, num ponto muito marcado, com um carácter
de edifício público que convive e converte o que está à volta dando-lhe sentido.
Uma das coisas que mais gostei, durante a construção, foi a criação de pontos de vista
completamente diferentes sobre a envolvente. No dia da inauguração fui lá com Álvaro
Siza e ele disse: “o edifício compõe-se de camadas estratificadas de leitura de tudo o que
está à volta”.
Eu não queria que a implantação fosse tão “aberta”. Aliás, sempre imaginei que houvesse árvores entre a escola e a 2ª circular. Tenho pena que alguns pormenores não tivessem ficado acabados. O projecto de paisagismo, sobretudo.
A Escola Superior de Música possui uma relação com o território muito distinta. A diferença entre as duas tem a ver com as especificidades programáticas dos edifícios?
A estratégia é diferente. Eu tinha visitado uma escola em Ann Harbor, que é um “campus” universitário, não muito longe de Detroit. É uma Escola de Música desenhada pelo
Saarinen-filho, que é interessante mas parece um hospital. Achei aquilo triste. Entretan-

45

038_053 Persona 2:Master

14/07/08

12:13

Página 46

Teatro Auditório de Poitiers, França, 2000-2008 Maria Timóteo

to, vi na televisão uma reportagem sobre uma escola de música em Santiago de Cuba,
que era uma antiga casa colonial, completamente repleta de pessoas a cantar e a tocar
instrumentos, e era fantástico! Tentámos trabalhar nesse sentido. A ideia era não só uma
maior liberdade acústica, mas tentar criar uma série de dispositivos (a maior parte dos
quais está construída) que permitisse uma grande liberdade e informalidade. Queria que
as pessoas pudessem abrir as janelas e as portas.
E que o edifício fosse também táctil, que se pudesse manusear tal como os instrumentos.
Exacto! Ser uma coisa muito informal, que passássemos no corredor e ouvíssemos
música. Mas também podermos fechar a sala e ficarmos totalmente isolados. Ter, tanto
quanto possível, ventilação natural mas também ter um sistema de alto nível de ar condicionado, visto que é uma escola ao mais alto nível do ensino da música em Portugal.
Partimos da ideia de ter um claustro como um convento Cartuxo: esse tipo de espaço
permitiria interacções interessantes neste contexto de escola.
A espiral ascensional que o edifício materializa protege o interior do ruído da 2ª Circular e cria um espaço com uma certa paz acústica. Depois é um edifício fechado. Mas também a Escola Superior de Comunicação é relativamente fechada de modo a evitar o mesmo ruído. Em termos linguísticos temos em ambas uma certa derivação incontornável do
Movimento Moderno, e eventualmente esta ideia do construtivismo russo: construir
massas e fazê-las vibrar a partir dos elementos de pequena escala. Exemplos disto são
as janelas dos cantos da Escola de Música.
Nessas janelas existe uma relação bastante forte com a envolvente.
Aí não existiu tanto a ideia de fechar, mas mais de encenar. Condicionar a maneira como o edifício se relaciona com o exterior. A luz natural nos corredores, a força dessas vistas pontuais e a relação com o pátio interior são muito interessantes.
Há um desenho feito por si, da implantação da piscina de Campo Maior, que é uma
síntese de vários temas. Nesse desenho aparecem, como génese arquitectónica,
uma fortificação, uma linha ou caminho e finalmente a piscina. É como se designasse os elementos territoriais.
Porque quando se vai lá existe o confronto com o castelo e com o convento.
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Como é que podemos, na cidade metropolitana, operar com esse tipo de sínteses?
Essas relações em Campo Maior são quase exclusivamente planimétricas. O edifício,
que apesar da sua geometria complexa é todo muito ortogonal, formaliza-se a partir de
uma tridimensionalidade proveniente de planos. Na cidade mais complexa isso torna-se
progressivamente impossível. Basta pensar na cidade americana que vamos conhecendo
a pouco e pouco, onde até os centros se vão fragmentando – a não ser os muito protegidos.
Comecei a trabalhar, para conseguir encenar e teatralizar o espaço, com um recurso que
se obtém partindo de uma planta de referência horizontal. Isso vê-se claramente na intervenção do Centro de Documentação do Palácio de Belém. O plano relvado passa a constituir
uma definição de campo em sentido vertical. Campo em sentido artístico: o espaço onde inscrevemos a nossa intervenção. À falta de estabilidade de alguns elementos com os quais se
possa dialogar em sentido planimétrico, passei a utilizar esse recurso da altimetria.
No Teatro Auditório de Poitiers também?
Sim, é um “plateau” com dois paralelepípedos em cima. Mas também de maneira forte
e clara no Museu do Convento de Jesus em Setúbal, que infelizmente não foi construído.
Tinha aquela mole de terra, que era o plano do convento e que depois era escavado, ganhava-se um referencial a partir do qual as coisas aconteciam de maneira discreta, do
ponto de vista interior, mas com uma grande intensidade na interacção com o plano de
referência.
E com a torre para o Museu de Abrantes, que ainda está em curso?
É difícil de demonstrar. É um projecto ambicioso que tenta fazer um cruzamento tridimensional com uma paisagem de uma escala muito grande e que vou tentar relacionar
com a intensidade das peças que são expostas no museu.
Imaginava-se nos anos 80 ou 90 interessado em fazer torres? Ou esta opção é apenas uma consequência da investigação e um problema específico?
Interessado sempre estive. Mas é importante distinguir torres especulativas, em
relação às quais tenho certas reservas, das torres que têm um sentido mais colectivo.
É essa hipótese que este museu propõe.
Há muitos anos, em Florença, num encontro chamado “La Citá e il Fiume”, fui um dos
convidados de dez países europeus. De cada país convidavam um arquitecto e esse con-
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vidava três arquitectos com menos de 35 anos. Fui convidado por Álvaro Siza. O projecto
tinha que se relacionar com o rio Arno. A zona de intervenção escolhida era um sítio num
meandro do rio, que acabava de descer da montanha e entrava na planície. A minha proposta era uma torre. Uma torre com esse sentido colectivo e de marcação territorial em
diálogo com Florença. Era utópico, mas já nessa altura pensava que, por razões sociais e
colectivas, faz sentido construir em altura.
Nos anos 80, Ignási Sola-Morales defendia que as intervenções nas áreas desqualificadas deviam ser pontuais e cirúrgicas - aquilo a que se chamaria “Arquitectura Débil”. Nos anos 90 começou-se a defender que as intervenções que realmente
transformam o território são as grandes infra-estruturas. Qual é a sua posição?
Há um momento em que o Movimento Moderno ficou KO. Isso tem a ver com uma série de falhanços. E houve um divórcio completo entre arquitectos e sociedade. A partir
dai, pouco a pouco - como se tivéssemos sofrido um desastre, ou como se a própria Arquitectura tivesse sofrido um acidente – vamos recuperando e começámos a tentar relacionar-mos gradualmente com a sociedade.
Esse desastre foi o Pós-Modernismo?
Sim! Mas o Pós-Modernismo, na minha “cruel” interpretação, começa antes. Podemos
encontrar em autores estimáveis essa posição lateral, artística, das experiências importantes que são também desvio. Estou a pensar na Villa Mairea de Alvar Aalto. Visitei-a, é
um edifício fascinante. Há uma alusão à floresta da qual saímos, com a guarda da escada, altamente poética, a forma da lareira, etc. No exterior, a guarda do terraço é de madeira, feita com um tronco, muito rural. Tudo aquilo é romântico e heterodoxo. Mas admito que não é a melhor maneira de pensar na arquitectura como possibilidade de encontro
com a sociedade e resolução de problemas, de acerto com as questões territoriais, culturais e tecnológicas.
Mas neste caso estamos a falar de uma encomenda privada, de pequena escala. Será possível trabalhar a um nível privado da mesma forma que se trabalha a um nível público?
Tenho a maior admiração pela obra de Álvaro Siza. É uma personagem muito marcante, apesar de ser muito discreto. Lembro-me de visitar o Pavilhão de Portugal na Expo 98
e de o achar fabuloso, não sabendo bem se seria uma reconstrução de um palácio à bei-

49

038_053 Persona 2:Master

14/07/08

12:13

Lawrence Weiner, fachada do Stedelijk Museum,
Amesterdão, 1988

50

Jornal Arquitectos / 231

Página 50

ra-rio ou a construção de um edifício novo. A visita a uma obra de Álvaro Siza, para mim, é
sempre um acontecimento fantástico e artístico. Tudo aquilo tem uma grande coerência
porque activa a nossa memória. É esse o caminho directo da Arquitectura que queremos? Ou queremos, antes, uma arquitectura genial mas que pertence a uma experiência
artística que interessa a todos apenas pela sua intensidade?
Voltando ao Pós-Modernismo, à citação histórica, ao duplo-código, ao apelo do passado: viveu isso tudo em tempo real.
Ultimamente os críticos dizem que tudo, desde o Movimento Moderno até hoje, é PósModernismo. Nesse sentido sou pós-modernista. Tal como Eduardo Souto de Moura também seria pós-modernista. Qual a saída? Como podemos passar a uma realidade diferente?
Penso que é através do que tentei descrever. Do cruzamento entre a resolução dos fortes
desequilíbrios que existem no mundo através de processos de enorme eficácia tecnológica.
Acha que nesse período da década de 80 se distanciou, intuitivamente, dos temas
que mais marcaram o debate da época?
Creio que sim, mas isso deve-se à raiz platónica do meu pensamento e à minha atitude. Continuo a imaginar que aquilo que está a acontecer é o reflexo de qualquer coisa
fundamental que estou a tentar atingir, e se não atingir agora, atinjo na próxima vez. Progressivamente vou tentando construir uma situação ideal: no sentido em que os escritores dizem que escrevem sempre o mesmo livro, os pintores o mesmo quadro. É um progressivo aperfeiçoamento e uma aproximação a uma possibilidade de explicação,
diálogo, simplificação e apuramento.
É ainda possível acreditar que a arquitectura possa conferir alguma estabilidade ao
território e à nossa percepção da cidade?
Esse é o trabalho dos arquitectos e dos artistas. O mundo está sempre em evolução,
em desacerto e em desequilíbrio. O trabalho dos artistas em geral, e dos arquitectos em
particular, é encontrar formas de olhar o mundo de maneira positiva, reconduzindo-o ao
homem. É sempre possível reencontrar equilíbrios, só que eles não são estáticos: não
têm o mesmo valor dos que existiam antes.
A possibilidade no futuro é precisamente esta: dominarmos de tal maneira as ciências
da construção que nos tornamos úteis e indispensáveis à sociedade. Lembro-me de uma
conferencia de Norman Foster em Barcelona na altura em que ganhou o prémio Mies van
der Rohe - creio que Siza era o presidente do júri e estava presente. A conferência foi
muito interessante porque Foster explicou como tinha repensado a tipologia do aeroporto, trabalhando com os engenheiros da Arup num sentido radical: voltar à ideia básica de
aeroporto e ultrapassar todas as confusões que estavam já ligadas à sua imagem- tectos falsos, corredores labirínticos, etc. Quase não mostrou imagens do edifício, descrevia
os conceitos e mostrava gráficos. Foi muito claro e parecia apontar o futuro.
O arquitecto no futuro deve não só estar atento ao que foi construído e adquirido pela
arte, pela poesia e pela música etc., mas também, e sobretudo, deve dominar as ciências
da construção. Às vezes em conversa com o meu filho Guilherme, que é Engenheiro Físico, penso que ele está muito mais perto de fazer arquitectura do que muitos de nós.
O mundo anglo-saxónico sempre teve essa aspiração tecnológica, e produziu pensamento e obras em volta do tema, desde as utopias até às obras concretizadas. Quando
confrontado com o mundo do Sul, o mundo anglo-saxónico não sai ganhador do ponto
de vista da intensidade e da humanização dos espaços e da sua capacidade poética.
Li há muitos anos um artigo que dizia que o Norte tem climas frios, pessoas “quadradas” e organizadas, produz máquinas fantásticas e automóveis belíssimos. O Sul pode
dormir ao relento sem precisar de se proteger, ganha uma capacidade de reflexão, contemplação e sentido artístico que depois, com jeito, consegue trocar por electrodomésticos e automóveis. (risos)
Acha que existe uma identidade do Sul?
Sim. Mas tendencialmente há uma progressiva mestiçagem em todos os aspectos so-
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ciais e culturais. É cada vez mais difícil pensar em culturas do Norte, do Centro e do Sul.
O arquitecto Gonçalo Byrne disse que, na sua obra, a estrutura faz parte da solução
conceptual do projecto e não funciona como um sistema de suporte. No início da sua
obra isto era mais visível. Hoje, com a incorporação no seu trabalho de diferentes vertentes tecnológicas, os seus projectos podem tomar formalizações bastante distintas.
Essa é uma ideia derivada do estruturalismo. É a ideia de que é possível reconhecer
sistemas e estruturá-los de forma racional. Ler o mundo a partir de sistemas. Não é literalmente a estrutura como sistema portante, embora isso possa às vezes transparecer;
é perceber aquilo que “estrutura”. E o que “estrutura” pode ser uma imagem, o que me
parece interessante. Jacques Rancière, que estou a ler, escreveu um livro, “O Destino
das Imagens”, em que diz isso. Desde o início do Século XX que na Filosofia, na Arte e na
Arquitectura se colocaram uma série de questões à volta deste tema. Depois, houve um
período em que a imagem começou a ser posta em causa, tornou-se um subproduto desprezível. Hoje verifica-se que a imagem pode ser tão misteriosa como a estrutura e fazer
parte do que se quer comunicar e ser o fundamental para aquilo que se está a produzir. O
que Rancière propõe ou relembra é que a imagem em si pode ter a consistência de pertencer a esse sistema estruturante.
Qual era a frase que tinha aqui na parede no atelier?
Já não me lembro bem da tradução, era qualquer coisa como: “Contra a estupidez até
os deuses são impotentes”! (risos)
Havia outra, sobre Arte e Arquitectura.
Não me lembro. A esse propósito tenho é uma polémica com Delfim Sardo. Ele ficava
surpreendido quando eu dizia que a Arquitectura é uma possibilidade de prática artística.
E digo isto com a maior naturalidade, aliás como a maioria dos arquitectos aceita e assume. Concluo que é tudo uma questão de termos. Quando dizemos que a Arquitectura é
uma possibilidade de prática artística, isto tem um sentido Beaux-Arts que para os artis-
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tas é irritante. O que nos interessa para definirmos o que é Arte também nos interessa
para definirmos o que é Arquitectura. Não é preciso chamar-lhe Arte, mas a Arquitectura
é um processo de conhecimento e de comunicação. No fundo é uma discussão sobre palavras. Não me parece importante continuar a discutir isso.
Entre nós, arquitectos, há consenso. Se os artistas e os curadores acham que não, tudo bem, não vamos insistir. Até porque eles têm um enorme fascínio pelo mundo da Arquitectura, parecido com o nosso fascínio pelo mundo da Arte.
Aldo Rossi afirmava que já era tempo da Arquitectura se referir à Arquitectura, de se
citar a si própria.
Sim. A Arquitectura é um fenómeno localizado, tem a ver com um sítio e com a resolução de uma situação concreta e isso é único. Lembro-me de um conceito deduzido de
uma das proposições de Wittgenstein e que seria qualquer coisa assim: “com arquitectura não se pode descrever arquitectura”.
Afirmou que: “É necessária uma grande concentração para manter vivos os aspectos
fundamentais que permanentemente tudo reconstroem.” Que aspectos são esses?
São os que têm a ver com o Homem na sua especificidade, com a construção do mundo, com essa possibilidade de tornar tudo humano, de humanizar. São aquelas hipóteses
universais, as que as pessoas aceitam, desejam, e que podem vir a mudar o que está à
volta. Mas há sempre um conjunto de coisas que se mantém. Devemos lutar: África está
devastada, a América tem problemas infindáveis, a Ásia sofre imensas catástrofes, há
problemas por todo o lado. É indispensável um esforço permanente de reequilíbrio do
mundo e nesse reequilíbrio os arquitectos e a Arquitectura têm um papel a desempenhar. Esta interpretação é claro que é bastante política.
Voltou-se a falar sem receio de uma Arquitectura política.
Nem temos outra hipótese. ^
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PERIFERIA
O VÍRUS PERIFERIA se desenvolve em 3 narrativas sincrônicas entrelaçadas: na página da esquerda,
uma narrativa visual e poética; na página da direita,
na coluna esquerda, um recorte-recriação do livro Os
Sertões de Euclides da Cunha e na coluna direita, um
texto sobre o conceito de periferia, construído a partir das 3 partes do livro de Euclides.

vírus

Danilo Hideki Abe
Gabriel Kogan
Gabriel Sepe
São Paulo, Brasil

Os Sertões, livro de 1902, de Euclides da Cunha, é uma
rara narrativa de um épico periférico, mesmo que
contada a partir de uma ótica centralista. Os Sertões
narra a história da destruição, no sertão da Bahia, no
meio do Brasil, da nação de Canudos. Durante muitos
anos, Antonio Conselheiro vagou pela região árida do
nordeste brasileiro, caminhando por fazendas, pequenas cidades e pela mata rasteira da caatinga. Conselheiro e seus homens, deparados com uma fazenda
abandonada, fundaram uma comunidade que recebia
os homens castigados pelas condições de vida e pelo
trabalho no território miserável. A ﬁgura de Antonio
Conselheiro adquiriu dimensões messiânicas e a promessa de salvação divina reedita nos trópicos, às avessas, o mito sebastianista.
A imprensa, os fazendeiros e a novíssima república
brasileira enxergaram Canudos como uma ameaça à
ordem. A organização da campanha para destruir a
comunidade foi a primeira grande demonstração de
força do Estado brasileiro. O centro nasce destruindo
a periferia. Nosso recorte aqui é a periferia da periferia. Os territórios periféricos nos países subdesenvolvidos. Suas deﬁnições e suas histórias podem ser
contadas como uma analogia de Os Sertões. A estrutura em três partes do livro (a Terra, o Homem e a
Luta) sugere, por analogia, que levantêmos 3 perguntas absolutamente contemporâneas: o que é a Terra
periférica, quem é o Homem periférico, o que é a Luta
da Periferia?
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OS SERTÕES

A TERRA

“(...) Abordando-o, compreende-se que até hoje escasseiem sobre tão grande trato de território, que quase
abarcaria a Holanda (9º 11’ — 10º 20’ de lat. e 4° — 3°
de long. O.R.J. ), notícias exatas ou pormenorizadas.
As nossas melhores cartas, enfeixando informes escassos, lá têm um claro expressivo, um hiato, Terra ignota,
em que se aventura o rabisco de um rio problemático
ou idealização de uma corda de serras.”

Com todas as cartas, com todos os mapas interioranos
em punho, não encontramos nenhuma terra periférica. Se sacarmos um compasso e um lápis, podemos
construir outros mapas, com outros centros e outras
periferias; com parcos conhecimentos cartográﬁcos
veriﬁca-se que o centro e a periferia do mundo não
estão em nenhum lugar mas em toda parte. Basta
uma coordenada geográﬁca para desenharmos uma
projeção azimutal de uma periferia, deformada em
função de um centro com a planiﬁcação da esfera do
planeta. Esses centros e essas periferias espaciais não
nos indicam o caminho para a terra periférica, apenas para sempre-novos lugares que podem a qualquer
momento se mutar em periferia ou centro. A periferia
não é, assim, uma interpretação das cartas, de nossos
mapas; não é uma geometria.

“(...) Martius por lá passou, com a mira essencial de observar o aerólito, que tombara à margem do Bendengó e
era já, desde 1811, conhecido nas academias européias,
graças a F. D. Mornay e Wollaston. Rompendo, porém,
a região selvagem, desertus australis (deserto austral),
como a batizou, mal atentou para a terra recamada de
uma flora extravagante, silva horrida (selva horrível),
no seu latim alarmado. Os que o antecederam e sucederam palmilharam, ferretoados da canícula, as mesmas
trilhas rápidas, de quem foge. De sorte que sempre evitado, aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será
por muito tempo.
O que se segue são vagas conjeturas. Atravessamo-lo no
prelúdio de um estio ardente e, vendo-o apenas nessa
quadra (período, época), vimo-lo sob o pior aspecto. O
que escrevemos tem o traço defeituoso dessa impressão
isolada, desfavorecida, ademais, por um meio contraposto à serenidade do pensamento, tolhido pelas emoções da guerra. Além disto os dados de um termômetro
único e de um aneróide suspeito, misérrimo arsenal
científico com que ali lidamos, nem mesmo vagos lineamentos darão de climas que divergem segundo as
menores disposições topográficas, criando aspectos díspares entre lugares limítrofes.”
“(...) A luta pela vida, que nas florestas se traduz como
uma tendência irreprimível para a luz, desatando-se os
arbustos em cipós, elásticos, distensos, fugindo ao afogado das sombras e alteando-se presos mais aos raios
do Sol do que aos troncos seculares - ali, de todo oposta,
é mais obscura, é mais original, é mais comovedora.
O Sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou combater.”
“(...) A travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua (terreno de zonas frias e
secas, típico do sudeste da Europa). Nesta, ao menos,
o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a
perspectiva das planuras francas.

Ao tentarmos delimitar a periferia ﬁsicamente, ela
nos escorre pelas mãos. Assim como na geologia,
na hidrologia e na geograﬁa, as construções humanas, que hoje estruturam todo o território do mundo,
não têm elementos espaciais que criem, elas mesmas,
limites (seja por meio de seus programas ou de sua
materialidade) de uma periferia e de um centro. Em
essência, hoje, em um território todo transformado, o
mundo é uma cidade: sua conﬁguração espacial não
tem fronteiras claras. Não se pode dizer, portanto,
onde é o centro de uma aglomeração urbana já que
esses limites espaciais são abstratos e o centro não se
transforma, de fato, em periferia ao cruzar uma rua –
muito menos ao atravessar um rio.
Muitas vezes reconhecemos a periferia por nomes.
Nomes de continentes inteiros ou de bairros. Não seria a África uma periferia? Ou não seriam o Bronx,
em Nova Iorque, ou a Rocinha, no Rio de Janeiro,
periferias? O senso comum considera estes lugares
como periferias. Mas por que o consideramos assim?
Que conceito espacial justiﬁca tais lugares como periferias? Indo além: estariam essas diversas situações
em igualdade? Em outras palavras, todas estas periferias se equiparam, se igualam? Na realidade, o fato
que nos permite nomear lugares e qualiﬁcá-los transcende o seu espaço. A periferia não é determinada
pelo lugar em si, mas através da relação do lugar com
o mundo e com o Homem.
A economia cunhou o termo países periféricos para
descrever nações cuja economia capitalista é pouco
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Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar;
agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente
e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o
espinho, com os gravetos estalados em lanças.”
“(...) As favelas, anônimas ainda na ciência — ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus — talvez um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm,
nas folhas de células alongadas em vilosidades, notáveis
aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um
lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura
deste, breves precipitações de orvalho; por outro, a mão,
que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência
inaturável.
Ora, quando ao revés das anteriores as espécies não
se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa,
observam-se dispositivos porventura mais interessantes:
unem-se, intimamente abraçadas, transmudando-se em
plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, disciplinam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste número todas as cesalpinas e as catingueiras, constituindo,
nos trechos em que aparecem, sessenta por cento das caatingas; os alecrins-dos-tabuleiros, e os canudos-de-pito,
heliotrópios arbustivos de caule oco, pintalgado de branco e flores em espiga, destinados a emprestar o nome ao
mais lendário dos vilarejos...”
“(...) Quando (as secas) não se prolongam ao ponto de
originarem penosíssimos êxodos, o homem luta como as
árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança e, neste combate feroz, anônimo, terrivelmente
obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza
não o abandona de todo. Ampara-o muito além das horas de desesperança, que acompanham o esgotamento
das últimas cacimbas.

desenvolvida, e submetida, ﬁnanceiramente e produtivamente, aos países centrais. Esta noção, usada
como analogia, possibilita uma associação de conceitos de esferas complementares; e que nomeiam e diferenciam as periferias: aﬁrma-se, assim, a existência de
uma periferia da periferia. Se por um lado o conceito
econômico privilegia a escala global, da relação internacional entre nações, a denominação de uma periferia da periferia formula um objeto concreto, que nos
é sensível a cada lugar, para cada indivíduo.
Ao norte de Paris, além do Stade de France, adentrase a um território pouco conhecido pelos milhões de
turistas que passam pela cidade todos os anos, a comuna de Saint-Denis. As construções não lembram
os cartões postais da metrópole: Saint-Denis é a periferia do centro. Há alguns milhares de quilômetros
dali, às margens do poluído rio Pinheiros na cidade
de São Paulo, num shopping center de luxo encontram-se todas as novas tendências internacionais
saídas diretamente dos desﬁles de Paris. Na margem
deste rio, constrói-se o centro da periferia do mundo.
Pouco distante dali, e também não longe da colina
histórica de fundação da cidade, seguindo o percurso
desse mesmo rio até desaguar no rio Tietê, após subir
suas águas em direção ao leste até a foz do Tamanduateí, a poucos quilômetros, penetra-se no córrego dos
Meninos. Nas margens do córrego, hoje convertido
em esgoto a céu aberto, parcialmente sobre palaﬁtas,
encontra-se a favela de Heliópolis, a maior favela da
maior metrópole do Hemisfério Sul.
A favela de Heliópolis está na periferia econômica do
mundo. Mas o que nos permite aﬁnal dizer que ela é
uma periferia na periferia do mundo? Que conceito
e que visão do espaço permite que ela seja assim considerada? O que podemos, então, dizer que está no
centro do mundo, o que está no centro da cidade?

Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios. Insulamse os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes.”
“(...) A natureza compraz-se em um jogo de antíteses.
(...) Da extrema aridez à exuberância extrema...”
“(...) O martírio do homem, ali, é reflexo de tortura
maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da
Vida. Nasce do martírio secular da terra...”
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O HOMEM
“(...) Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha-a e graças
ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.”
“(...) Canudos, velha fazenda de gado à beira do VazaBarris (rio da região), era, em 1890, uma tapera (fazenda
abandonada) de cerca de cinqüenta capuabas (casas) de
pau-a-pique.
Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote, que
ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário
de Cumbe, em visita espiritual às gentes de todo despeadas da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda então
ainda florescente, população suspeita e ociosa, “armada
até aos dentes” e “cuja ocupação, quase exclusiva, consistia em beber aguardente e pitar uns esquisitos cachimbos
de barro em canudos de metro de extensão” , de tubos
naturalmente fornecidos pelas solanáceas (canudos-depito), vicejantes em grande cópia à beira do rio.”
“(...) A urbs monstruosa, de barro, definia bem a civitas sinistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de
algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho. Visto de
longe, desdobrado pelos cômoros, atulhando as canhadas,
cobrindo área enorme, truncado nas quebradas, revolto
nos pendores — tinha o aspecto perfeito de uma cidade
cujo solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado
por um terremoto.”
“(...) Nada mais. De nada mais necessitava aquela gente.
Canudos surgia com a feição média entre a de um acampamento de guerreiros e a de um vasto kraal africano.
A ausência de ruas, as praças que, à parte a das igrejas,
nada mais eram que o fundo comum dos quintais, e os
casebres unidos, tornavam-no como vivenda única, amplíssima, estendida pelas colinas, e destinada a abrigar
por pouco tempo o clã tumultuário de Antônio Conselheiro.”
“(...) Sem a alvura reveladora das paredes caiadas e telhados encaliçados, a certa distancia era visível. Confundia-se com o próprio chão. Aparecia, de perto, de chofre,
constrito numa volta do Vaza-Barrís, que o limitava do
levante ao sul abarcando-o.”
“(...) Vimos no agitador sertanejo, do qual a revolta era
um aspecto da própria rebeldia contra a ordem natural,
adversário sério, estrênuo paladino do extinto regímen,

O Homem eternamente constrói uma imagem do
mundo e também uma imagem de si mesmo. A imagem de si é o centro do mundo que o Homem fortalece e cultiva. A periferia é aquilo que não é reconhecível no mundo, ela não está presente na ideologia
das nações, não existe no imaginário que constrói as
cidades. A periferia não é o vazio deixado pela cidade, muito menos a excreta de sua produção, ela é o
elemento que se contrapõe a esses vazios. Uma condição sempre temporária.
A cidade é para a ótica centralista energia que ﬂui,
capital aplicado. Por outro lado, a cidade tem para o
Homem periférico outro valor. Há mais disparidades
dentro da periferia que na sua contraposição com o
centro. Ao contrário da textura homogênea da cidade-mundo vista nas telas dos computadores e das televisões, um deleite sensual na interface do Google
Earth ou no noticiário da CNN, a periferia não é uma
só. As narrativas dos jornais resolvem a cidade, apagam as contradições existentes, proporcionam imagens reconhecíveis: são histórias de mundos centrais,
narrativas incapazes de incluir o Homem periférico
na periferia da periferia. Um ato violento de apagar a
possibilidade de sua existência.
O centro oprime a periferia, e esta se aperta numa
autofagia – seu estado é precário enquanto elemento
sempre novo. Sua construção é constante, antiga antes mesmo de qualquer nova marca de sua existência.
Para as periferias das periferias, a renovação é sua
própria condição, descartes automáticos. Nas palavras do artista brasileiro Hélio Oiticica, “um caráter a
priori underground”.
Para a batalha de Canudos foram mobilizados mais
de 10 mil homens provenientes de 17 Estados brasileiros em quatro campanhas militares durante o
ano de 1897. Os soldados do governo batalharam em
território desconhecido e em condições táticas desfavoráveis. Somam-se às desvantagens dos batalhões
o conhecimento territorial do sertanejo e o fervor
da luta dos Homens de Canudos. Os habitantes do
arraial dispensavam quaisquer ensinamentos bélicos. Nas palavras de Euclides da Cunha, a terra era
um admirável modelo. Diante dos canhões Krupp e
das metralhadoras Nordenfeldt, o facão que corta o
alimento e a espingarda são as ferramentas da sua
resistência.
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capaz de derruir as instituições nascentes. E Canudos era
a Vendéia...”
“(...) A lei do cão... Este era o apotegma mais elevado da
seita. Resumia-lhe o programa. Dispensa todos os comentários. Eram, realmente, fragílimos aqueles pobres rebelados... Requeriam outra reação. Obrigavam-nos a outra
luta. Entretanto enviamos-lhes o legislador Comblain; e
esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador —
a bala.”
“(...) O caso é original e verídico. Evitando as vantagens
de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com
o dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adversários para a luta.
Mas não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências
guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz: a bandeira do
Divino e, ladeando-a, nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os
combatentes armados de velhas espingardas, de chuços de
vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos
fiéis que alteavam, inermes, vultos e imagens dos santos
prediletos, e palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as
pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco. Equiparavam aos flagelos naturais, que ali descem periódicos,
a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando,
cantando — como se procurassem decisiva prova às suas
almas religiosas.”

A destruição da cidadela marca o ﬁm da guerra e o
corpo de Antônio Conselheiro, morto antes do ﬁm
da luta, é desenterrado. Sua cabeça é arrancada com
faca e exposta por todo Brasil. A única fotograﬁa
existente de Antonio Conselheiro mostra sua ﬁgura
morta: a imagem da periferia nunca é a imagem de
sua existência mas a imagem construída de seu ﬁm.
O centro nasce destruindo a periferia. Do Monte da
Favela, território de disputa, partem os últimos ataques ao arraial de Canudos e o exército manteve lá,
durante toda guerra, sua principal base de operações.
Desse mesmo local partem os combatentes em retorno para casa.
O exército, depois da batalha, retorna para o Rio de
Janeiro, então capital da República, esperando encontrar as novas habitações prometidas pelo governo aos vitoriosos. No centro, no entanto, agora, não
havia mais lugar para aqueles que foram seu instrumento primeiro. As promessas do governo nunca se
realizam e os soldados se alojam precariamente em
um morro próximo à estação Central do Brasil. Batizam o lugar do novo acampamento com o nome
da vegetação que cobria o monte que anteriormente
os abrigou no sertão de Canudos: Faveleira (Jacantha
Phyllacantha), planta típica de regiões secas. A Favela
surge na paisagem do Rio de Janeiro. Misturam-se
aos soldados a população retirada dos cortiços da
cidade.

“(...) As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também de certo modo na luta.
Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, impenetráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias, para o matuto que ali nasceu e cresceu.
E o jagunço faz-se o guerrilheiro-tugue, intangível... As
caatingas não o escondem apenas, amparam-no.”
“(...) A luta é desigual. A força militar decai a um plano
interior. Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão
estua nos bochornos dos estios longos não é difícil prever
a quem cabe a vitória. Enquanto o minotauro, impotente
e possante, inerme com a sua envergadura de aço e grifos
de baionetas, sente a garganta exsicar-se-lhe de sede e, aos
primeiros sintomas da fome, reflui à retaguarda, fugindo
ante o deserto ameaçador e estéril, aquela flora agressiva
abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo.”
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A LUTA
“(...) A desordem local ainda, podia ser núcleo de uma
conflagração em todo o interior do Norte. De sorte que
a intervenção federal exprimia o significado superior
dos próprios princípios federativos: era a colaboração
dos Estados numa questão que interessava não já à
Bahia, mas ao país inteiro.
Foi o que sucedeu. A nação inteira interveio. Mas sobre as bandeiras vindas de todos os pontos, do extremo
norte e do extremo sul, do Rio Grande ao Amazonas,
pairou sempre, intangível, miraculosamente erguida
pelos exegetas constitucionais, a soberania do Estado...”
“(...) Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do
futuro. A História não iria até ali. Afeiçoara-se a ver
a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas, na imponência soberana dos
coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas
clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões.
Nada tinha que ver naquele matadouro...”
“(...) Canudos tinha muito apropriadamente, em roda,
uma cercadura de montanhas. Era um parêntesis; era
um hiato. Era um vácuo. Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizavase um recuo prodigioso no tempo; um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo.
Descidas as vertentes, em que se entalava aquela furna
enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente,
um drama sanguinolento da idade das cavernas. O cenário era sugestivo...
A animalidade primitiva, lentamente expungida pela
civilização, ressurgiu, inteiriça. Desforrava-se afinal.
Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito
e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca
relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo
remoto do futuro.”
“(...) A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter
militar, degenerou, ao cabo, inteiramente. Foram-se os
últimos traços de um formalismo inútil: deliberações
de comando, movimentos combinados, distribuições
de forças, os mesmos toques de cornetas, e por fim a
própria hierarquia, já materialmente extinta num
exército sem distintivos e sem fardas.

A existência de imensos territórios que não se inscrevem numa imagem de mundo, conﬁgurada por crença, autoridade ou lei, a periferia da periferia, recoloca
a experiência direta como deﬁnidora da existência do
homem periférico. A periferia Canudos não pretendia ser centro, não pretendia ser a imagem do mundo.
Porém, sua destruição, o único épico brasileiro, é uma
narrativa central. Conta como o centro se torna centro destruindo a periferia.
Como no sertão-hiato, mais de meio século depois
da grande batalha, em 1956, novamente o centro se
faz através da periferia. Iniciam-se as obras para a
ediﬁcação da nova capital brasileira, Brasília, cravada na vastidão do planalto central, que nas palavras
de Lúcio Costa, autor do plano piloto, “[...] nasceu
do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele
toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto,
ou seja, o próprio sinal da Cruz”. A novíssima capital
brasileira pretendia-se a materialização da moderna
imagem do Brasil e foi concebida inteiramente dentro
da moderna técnica urbanística. Seria a “Cidade da
Esperança”, nas palavras do francês André Malraux,
centro de uma genuína civilização moderna nos trópicos, liberta do horror do colonialismo e do peso da
guerra. Porém, já em 1957, o crítico de arte Mário Pedrosa perguntava: “A Brasília de Lúcio Costa é uma
utopia, mas terá algo a ver com a Brasília que Juscelino Kubitschek quer ediﬁcar?”
Para a construção de Brasília foi delimitado, exterior
ao perímetro da futura cidade, o traçado de um pequeno assentamento, a princípio provisório, o Núcleo
Bandeirante. Pretendia-se que tal núcleo abrigasse somente atividades comerciais, suprindo os operários,
conhecidos como candangos, de produtos de primeira necessidade. Para atrair comerciantes para a região
ﬁcou acordado que a localidade estaria isenta de impostos. Nascia a Cidade-Livre.
Dotado de ruas de terra, com abastecimento de água
proveniente de um pequeno córrego e energia elétrica inicialmente produzida por geradores a diesel, o
cenário denunciava o caráter provisório da acomodação. Durante todo o período da construção de Brasília era na Cidade-Livre o lugar onde recrutavam-se
os trabalhadores para as obras no plano piloto e onde
se concentravam todos os serviços básicos: os hotéis,
restaurantes e as diversões.
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Sabia-se de uma coisa única: os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado do último reduto e colhido de um lance
a situação dos adversários. Era incrível: numa cava
quadrangular, de pouco mais de metro de fundo, ao
lado da igreja nova, uns vinte lutadores, esfomeados
e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um
suicídio formidável. Chamou-se aquilo o “hospital de
sangue” dos jagunços. Era um túmulo. De feito, lá estavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos
dias já, enfileirados ao longo das quatro bordas da escavação e formando o quadrado assombroso dentro do
qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas
na última contração dos dedos nos gatilhos das espingardas, combatiam contra um exército.”
“(...) Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda
a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os
seus últimos defensores, que todos morreram. Eram
quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5
mil soldados.
Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica; mas cerramo-la vacilante e sem brilhos.
Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No
alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem...
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a
narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares,
abraçadas aos filhos pequeninos...
E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade
da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos
colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara, confiante - e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura
da nossa História?
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir
desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente
contadas.”

As possibilidades de trabalho no canteiro da nova
capital passam a atrair operários de todas as regiões
do Brasil, que geralmente chegavam acompanhados
da família inteira. A maioria deles, inclusive, vinha
do sertão nordestino, fugindo dos castigos da seca no
semi-árido. O núcleo, antes apenas comercial, passa
então a acomodar uma grande invasão e as precárias moradias dos recém chegados aglutinam-se aos
acampamentos dos operários feitos de madeira e telhas de amianto.
À violência dos canteiros, com os operários
submetidos a jornadas extremas de trabalho, soma-se
a violência nas ruas da Cidade-Livre. Como em um
western de Hollywood, esse território fora do poder
tem seus donos. A força de segurança criada pela
NOVACAP, companhia responsável pela construção
da nova capital, é também responsável pela ordem
nos canteiros e nas cercanias do plano-piloto. A
guarda da NOVACAP age violentamente, sufocando
qualquer forma de contestação ou agitação: nada
deveria abalar o ritmo da construção.
Com a cidade-monumento inaugurada, inicia-se a
desmontagem do Núcleo Bandeirante, na sua febril
e jovem existência, considerada periferia pelo poder
central do dia para a noite. O governo utiliza-se de
todas as formas de pressão na tentativa de deslocar
essa massa de homens periféricos para as já outras
recém-criadas periferias Taguatinga e Gama. Os candangos não pertencem à história que construíram e a
permanência é uma Luta para não ser despojado de
sua breve existência.
Quando anoitece o primeiro dia da nova capital, sua
periferia já contava mais de 5 anos. Parece ser esse o
anúncio que se faz para o futuro, sempre novas periferias, anteriores a tudo. Na passagem para o século XXI, a população urbana do mundo supera pela
primeira vez a população rural. Isso só ocorre porque crescimento se dá à margem de qualquer controle do Estado, de qualquer ideologia. Concentrado
nas grandes cidades dos países periféricos, como São
Paulo (19,7 milhões de habitantes, 2006), só o imaginamos acontecer em suas periferias. Essas cidades,
mesmo com suas economias estagnadas e com ausência estrutural de empregos, continuam a atrair uma
população migrante, na maioria jovem, o que nos faz
pensar que hoje, talvez, a periferia eclipsou a cidade
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“(...) Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro.
Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário
de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam
desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre
uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado
e bárbaro” agitador. Estava hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao
peito, rosto tumefato, e esquálido, olhos fundos cheios
de terra - mal o reconheceram os que mais de perto o
haviam tratado durante a vida.
Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa
- único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra!
- faziam-se mister os máximos resguardos para que se
não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma
massa angulhenta de tecidos decompostos.
Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade: importava que o país se
convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele
terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita - e, como fora malbaratar o tempo
exumando-o de novo, uma faca jeitosamente brandida,
naquela mesma atitude, cortou-lha; e a face horrenda,
empastada de escaras e de sânie, apareceu ainda uma
vez ante aqueles triunfadores...
Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse
a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da
loucura...”
Os Sertões, Euclides da Cunha - 1902

como mito e, mais do que uma oportunidade de vida
melhor ou economicamente viável, tenha se tornado
meio natural da civilização. A cidade-mundo é a periferia da periferia.
As cidades tornam-se antes de tudo síntese de uma
violência brutal, manifesta em todos os seus aspectos, seja nos transportes, nos salários ou nas precárias
moradias. Porém essa violência é ao mesmo tempo
primitiva na maneira que ela não difere em essencialmente nada da contida em Canudos, na CidadeLivre.
Mas não podemos dizer que o homem seja um escravo dessa natureza circundante – da terra periférica;
não podemos dizer que seja refém de uma passividade inerente à sua constituição. Pelo contrário, ele
está potencialmente liberto de qualquer ideologia. A
experiência cotidiana pode ser deﬁnida por dois impulsos simultâneos: uma vontade construtiva genuína
em relação à vida, ou seja, um domínio do tempo e do
lugar; e uma tendência pelo impossível, pela aventura
absurda contida, por exemplo, na idéia de Canudos.
Encerrado no meio dessas duas possibilidades, temos
a matriz criadora de toda uma existência estética.
Liberto de qualquer história, liberto da ideologia, o
Homem periférico percorre um mundo urbano que
lhe aparece como dado. As possibilidades materiais
da vida moderna difundidas pelos meios de comunicação em massa, principalmente a TV, são narrativas
incapazes de incluí-lo. Um grande conﬂito. São histórias de mundos mais centrais que, na periferia da
periferia, aparecem desnudas: ﬁcções de consumo.
Não podemos falar assim em resistência, mas em reexistência, uma constante invenção sobre si mesmo,
que se faz, enquanto construção política, do sujeito
e do lugar. Para o homem, na periferia da periferia, a
única política possível é o desejo; o único território,
o corpo; o único mundo, ele mesmo. Lançado além
da ideologia, sua condição é contraditória, altamente
primitiva e ao mesmo tempo contemporânea.

gabrielsepe@gmail.com; gabrielkogan@gmail.com; danilo.hideki@gmail.com
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Concurso

082-083 Concurso:Master

Concurso
para a
selecção
da equipa
editorial
do JA
REGULAMENTO
I. Preâmbulo e Objectivos Gerais
O «Jornal Arquitectos» (adiante designado por
JA), é «(…) uma publicação periódica, de expansão nacional e internacional informativa e
especializada» propriedade da Ordem dos Arquitectos (adiante designada por OA), da responsabilidade do Conselho Directivo Nacional
(adiante designado por CDN), que tem como
objectivo a promoção e o debate da arquitectura no âmbito dos membros da OA e de todos os
interessados na reflexão em torno da arquitectura, do edificado, da cidade, do ambiente e do
território.
O número 1 do JA foi publicado em Dezembro de 1981, iniciativa da Secção Regional Sul
da Associação dos Arquitectos Portugueses
(AAP), tendo como director o Arq. António Mattos Gomes, num formato próximo de um jornal
e para divulgação da vida associativa. Em Janeiro de 1983 a direcção é assegurada por
Francisco Silva Dias, que será substituído em
Fevereiro de 1985 por Gonçalo Sousa Byrne.
Fernando Gonçalves assume a orientação do
Jornal em Junho de 1987, alterando o formato
de jornal para o de uma “revista” (magazine)
em Dezembro de 1988, sendo também respon-
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sável, em 1989, pelo lançamento dos dois únicos números da revista «Arquitectos». De Janeiro de 1990 a Janeiro de 1993, Francisco Silva Dias reassume a direcção do JA, que em
Janeiro de 1992 assume a dimensão e características de revista. Em 1993 surge o «Arquitectos informação», o outro órgão de informação
da AAP, complementar ao JA, boletim de informação e divulgação da actividade da associativa, e a revista dirigida por Michel Toussaint ganha liberdade editorial. Em Março de 2000,
Manuel Graça Dias é designado, conforme Estatuto Editorial então aprovado, Director do JA,
definindo a sua linha editorial até ao final de
2004. Em 2005 a direcção do JA foi, pela primeira vez, posta a concurso, tendo sido seleccionada a proposta editorial apresentada por
José Adrião e Ricardo Carvalho, que passaram,
assim, a dirigir a revista a partir do número
220-221.
Distribuído a todos os membros efectivos
da OA, em pleno uso dos seus direitos, a todos
os membros jubilados, a diversas instituições a
nível nacional e internacional, vendido por via
de assinaturas a estudantes e outros interessados, assim como no circuito comercial especializado, pela sua regularidade e temas que
aborda o JA, com uma tiragem trimestral de
cerca de treze mil exemplares para total distribuição, é a principal publicação da OA.
O CDN definiu para a próxima série do JA, os
seguintes objectivos:
a) Contribuir para o reforço do papel da OA na
promoção e defesa da arquitectura e do território, em especial na sua vertente cultural, no
âmbito dos arquitectos e da sociedade;
b) Que o JA, não se confundindo com o Arquitectos Informação na promoção e divulgação
das iniciativas da OA, participe na reflexão teórica das grandes questões suscitadas pela linha de actuação da OA;
c) A divulgação on-line do JA no Portal da OA,
sendo necessária a criação de um formato digital do JA;
d) A internacionalização do JA, tornando possível a sua consulta por um público interessado
na produção e no debate da arquitectura em
Portugal e no mundo;
e) O equilíbrio financeiro da edição, para o qual
é essencial uma gestão rigorosa do orçamento
previsto.
f) Assegurar o cumprimento de todos os compromissos editoriais e distribuição nomeadamente periodicidade regular.
II. Objecto
Pretende o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, repetindo a metodologia
adoptada em 2005, e à semelhança do que sucede com publicações similares publicadas por
organizações congéneres, proceder à selecção
dos órgãos do JA – Direcção, Conselho Editorial e Redacção – por meio de um concurso

aberto aos membros da OA, para um período de
três anos (doze trimestres, 36 meses), que corresponderá à publicação de doze números do
JA (do n.º 234 ao n.º 245).
Com este concurso pretende-se seleccionar
a equipa responsável pela edição do JA, sendo
as tarefas de publicidade, produção e distribuição da responsabilidade dos serviços do CDN.
Conforme definido pelo Estatuto Editorial,
esta equipa terá como responsabilidade a definição do conceito editorial geral para o período
em concurso, bem como a programação e conteúdos de cada número, bem como a linha gráfica para suporte físico e digital.
As obrigações dos órgãos do JA são as definidas no Estatuto Editorial do JA (em anexo),
devendo garantir as características e condições adiante definidas.
III. Características e condições
As propostas a apresentar a concurso devem
obedecer às seguintes características e
condições:
a) O JA é uma revista trimestral;
b) A sede do JA é no edifício da Sede Nacional
da OA, na Travessa do Carvalho 23, em Lisboa,
onde os seus órgãos terão um secretariado permanente, assim como as condições necessárias
para reunião e trabalho se necessário não obstante a sua possível execução no exterior;
c) O JA pretendendo ser uma revista de âmbito
nacional e internacional deve contemplar a
inclusão da tradução em inglês dos seus
conteúdos;
d) A edição digital do JA deverá complementar
a versão impressa, para divulgação on-line;
e) O formato, dimensões e características de
publicação, assim como o conceito gráfico, são
uma opção editorial, devendo no entanto:
e.1) ter como referência os formatos precedentes da publicação;
e.2) ter um peso não superior a 750 gramas;
e.3) nunca exceder o custo de impressão e
custo de distribuição estipulados;
f) O custo de impressão do JA terá de respeitar
o valor máximo por exemplar de 1,8 €;
g) O custo de distribuição do JA aos membros
da OA, por via postal ou similar, não deverá ultrapassar 1,0 € por exemplar;
h) A proposta deverá comprovar, por via de orçamentos, o cumprimento das condições mencionadas nas alíneas f. e g.;
i) O orçamento do JA faz parte integrante do
Orçamento Geral da OA, sendo a Direcção do
JA responsável pela gestão da verba consignada à sua edição, no que diz respeito à produção
dos conteúdos;
j) Os pagamentos relativos à edição serão efectuados pelo CDN, após validação pela Direcção
do JA, nas matérias em que a realização da
despesa decorra do âmbito das suas funções,
e posterior autorização do responsável pelo JA
no CDN;
k) Pretende-se manter o formato de inclusão
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de publicidade em cadernos autónomos no início e final da revista (8, ou 16 páginas);
l) A Direcção do JA terá de coordenar o seu trabalho com o das equipas de publicidade, produção e distribuição da revista, assim como com
os responsáveis pela edição on-line de conteúdos da OA nos quais se inclui o JA;
IV. Natureza do Concurso
O concurso para selecção dos Órgãos do JA –
Direcção, Conselho Editorial e Redacção – a
nomear pelo CDN, com as competências definidas no seu Estatuto Editorial e tendo como objectivos e características os atrás definidos,
desenvolve-se em duas fases:
a) Primeira – Apresentação de Candidaturas:
recepção, análise e selecção de candidaturas,
apurando um máximo de três para a fase subsequente;
b) Segunda – Apresentação de propostas pelas
equipas previamente seleccionadas: selecção
da melhor proposta para indicação ao CDN.
Entre as duas fases do concurso realizarse-ão reuniões das equipas seleccionadas com
o Departamento de Produção e a Unidade de
Marketing e Publicidade da OA, no sentido de as
familiarizar com algumas questões relacionadas com a edição da revista.
V. Elegibilidade
1) Poder-se-ão apresentar a este concurso
equipas constituídas a título nominal ou empresas que tenham por objectivo a produção de
publicações de arquitectura, desde que não
concorrenciais para a actividade da OA, e constituídas na sua maioria por membros da OA;
2) Os candidatos a Director e Director-Adjunto
e os membros do Conselho Editorial têm de ser
membros da OA;
3) Os candidatos a Director ou Director-Adjunto não se poderão candidatar em mais de que
uma equipa;
4) Em tudo o mais aplica-se o regime geral de
incompatibilidades estabelecido pelo Código
dos Contratos Públicos.
VI. Primeira Fase do Concurso – Apresentação de Candidaturas.
As candidaturas para a primeira de fase de concurso deverão incluir a seguinte documentação
a partir da qual as propostas serão avaliadas:
a) Listagem dos órgãos do JA, conforme estipulado no artigo 7º do Estatuto Editorial, incluindo Curriculum Vitae sucinto assim como
declaração de aceitação da candidatura, no
cargo estipulado, de cada um dos candidatos;
b) Descrição da linha editorial a adoptar;
c) Principais temáticas a desenvolver e possível estruturação dos conteúdos;
d) Descrição do formato e características de
publicação;
e) Descrição da linha gráfica a adoptar para as
edições impressa e on-line, com indicação do
seu responsável e respectivo CV;

Concurso para a selecção da equipa editorial do JA

f) Metodologia do trabalho e organização da
equipa, de acordo com estipulado no Estatuto
Editorial do JA.
VII. Segunda Fase do Concurso – Selecção
de uma proposta.
Os seleccionados na primeira fase, num máximo de três, poderão apresentar uma proposta
cuja entrega para avaliação será remunerada
em €1500. Devendo a proposta incluir obrigatoriamente, sob pena de exclusão e não atribuição da remuneração referida, os seguintes elementos:
a) Programa do primeiro ano e sumário provisório dos dois primeiros números;
b) Formato e conceito da revista, apresentado
sob a forma de maqueta;
c) Calendário ou programa temporal de elaboração da revista;
d) Estrutura e funcionamento da equipa, com
descrição detalhada das tarefas e competências de cada um dos seus membros;
e) Proposta de honorários do director, directoradjunto, eventuais membros permanentes da
redacção, dos membros do conselho editorial,
do design gráfico e estimativa de custos para
colaborações pontuais, ou seja, estimativa de
custos de edição por número, que deverá ter
em conta os condicionantes estabelecidos neste concurso;
f) Estimativa de custos de produção e distribuição atendendo ao formato proposto, a qual deverá ter em conta os condicionantes estabelecidos neste concurso;
g) No caso de ser uma empresa, deverá também ser entregue cópia do Registo Comercial e
dos Estatutos, com especificação dos vínculos
contratuais relativamente a cada um dos membros da equipa;
h) Descrição sucinta de como deverá ser a articulação entre edição, publicidade e produção,
com possíveis sugestões de trabalho.
VIII. Júri
1) O Júri do concurso, para as duas fases, será
composto por dois membros indicados pelo
CDN, por um membro indicado pelo CDSRS, por
um membro indicado pelo CDSRN, e pelo Director cessante do JA. O Júri poderá solicitar o parecer de elementos estranhos ao júri para dirimir questões para as quais não se considere
habilitado.
2) O Júri poderá considerar que as candidaturas apresentadas para selecção na primeira fase não são passíveis de selecção para a segunda fase.
3) O Júri indicará ao CDN a proposta que responde aos objectivos estabelecidos neste concurso. O Júri poderá considerar que as
propostas não respondem aos objectivos
estabelecidos, não fazendo qualquer indicação
ao CDN.
4) Todas as decisões do Júri deverão ser justificadas em acta.

5) Se o concurso se declarar vazio, ou se o Júri
optar pela não selecção de qualquer candidatura na primeira fase, ou não indicar uma proposta ao CDN, poderá este determinar a abertura
de um novo concurso ou nomear, de acordo
com o Estatuto, os órgãos do JA.
IX. Responsabilidades
1) OA não aceita qualquer responsabilidade
adicional às explicitadas neste Regulamento,
directa ou indirectamente decorrentes do
concurso;
2) Os autores das propostas a concurso, ao
apresentarem a sua candidatura, aceitam integralmente o conteúdo do presente regulamento;
3) O candidato a Director do JA será o responsável pela candidatura.
X. Bases Contratuais
À equipa seleccionada será adjudicada, de
acordo com o estabelecido neste regulamento
e a proposta apresentada, a edição do JA.
XI. Entrega das propostas, informações ou
esclarecimentos
A entrega das propostas, assim como pedidos
de informações ou esclarecimentos deverão
ser feitos por escrito para:
Ordem dos Arquitectos
Concurso JA
Travessa do Carvalho, 23
1249-003 Lisboa
Fax: 21 324 11 01
concurso.ja@ordemdosarquitectos.pt
XII. Calendário do Concurso:
— Anúncio do Concurso – 3 de Julho
— Publicação do Regulamento – durante o mês
de Julho (Boletim e JA)
— Entrega de Candidaturas – até 1 de Setembro
— Resultados da 1.ª fase – 8 de Setembro
— Reuniões dos seleccionados com equipa do
CDN – 2ª Semana de Setembro
— Entrega de Propostas – até 29 de Setembro
— Resultado da 2.ª fase – 6 de Outubro
— Deliberação do CDN – até 8 dias após o resultado da 2.ª fase
— Primeiro número (Janeiro/Março de 2009) –
distribuição em Fevereiro de 2009

JA
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Projecto

PEDRO GADANHO / ATELIER DE SANTOS

Ellipse Foundation
Art Center, Cascais
Um armazém indiferenciado na periferia de
Lisboa é transformado num contentor e expositor de arte contemporânea.
Para tal, define-se uma estratégia fundamental: as diferentes escalas, dimensões e
características das salas devem oferecer
condições diversificadas, adequadas aos vários modos de apresentação que caracterizam
a mais recente produção artística.
A sucessão destas situações cria, também,
um percurso narrativo.
Um foyer multifuncional negro converge
para uma passagem comprimida. Para trás de
bandas de borracha transparente fica uma
paisagem industrial anónima.
À esquerda situam-se escritórios e espaços
de acolhimento. Com a sua pequena cozinha
encastrada em Corian negro, as entradas dos
quartos de banho e as cortinas metálicas de
centro comercial que encerram os espaços de
trabalho, esta área também pode funcionar como zona de catering durante as inaugurações.
Sobre nós uma fachada inclinada esconde
uma sala suspensa e escondida detrás de vidro fumado negro. A sala VIP e de reuniões
ocasionais é um lounge futurista que, como
um dispositivo panóptico, domina visualmente
sobre o foyer e o espaço expositivo. Mobiliário
de Eero Saarinen e Marc Pawson, paredes de
castanho chocolate, uma espessa carpete bege e lanternins circulares que aproveitam a luz
do dia providenciam a atmosfera wallpaper*
adequada ao coleccionador ou curador voyeur.
A entrada realiza-se, comprimida, pelo túnel que sobra sob este meeting lounge.
O primeiro espaço de galeria funciona como grand hall que acolhe instalações de carácter excepcional e, simultaneamente, assegura a distribuição para o restante circuito
expositivo.

Os espaços de transição são especificamente marcados como território arquitectónico, contra o carácter neutral e técnico das salas de exposição brancas e permanentemente
climatizadas. Enquanto transições espaciais
entre salas com sabor individualizado,
eles funcionam como o gengibre da refeição
japonesa.
Bandas laranja indicam uma barreira psicológica e a simetria invertida que realiza a
distribuição funcional entre o hall principal e
as duas salas que perfazem um segundo piso;
a pintura integral de paredes e pavimento
num cinza constante assinalam a extensão do
espaço originalmente intencionado em direcção a dois novos armazéns introduzidos no
programa já com a obra em curso; a cruz encarnada de um pilar e viga estruturais sugerem a existência de um invólucro preexistente. Todos estes elementos estabelecem uma
gama cromática que se contrapõe à hegemonia modernista do espaço de exposição branco e abstracto. Em última instância, porém, as
obras de arte acabaram por invadir também
os espaços intersticiais.
A ideia de sucessão cromática atinge a sua
expressão máxima na oposição entre branco e
negro.
Não só os espaços de entrada são, assim,
negativos ideais do espaço expositivo, mas
também a sala VIP e a sala de projecção negra que se opõe à entrada têm a sua contrapartida num espaço de instalação em que a intensidade do branco é levada ao seu limite.
Neste caso, um tecto translúcido iluminado,
paredes brancas e um pavimento de borracha
branca criam um efeito de white light, white
heat que leva a galeria a um certo extremo cinemático.
Com a transformação da leitura exterior
do pavilhão industrial em aparência de caixa
negra, o tema arquitectónico dominante confirma-se na antítese black box / white cube. ^
PEDRO GADANHO

84

Jornal Arquitectos / 231

Designação do projecto
Ellipse Foundation Art Center
Localização
Cascais
Data de projecto e construção
2005-2006
Arquitectura
Pedro Gadanho, Pedro Costa e Célia Gomes
Colaboradores
João Simões, Ricardo Balhana, Ana Teresa
Henriques
Consultores
Promomento, Fernando Rodrigues/ARA, Pedro
Gomes/GAU, Madeira da Silva
Cliente
Ellipse Foundation
Programa
Salas de exposição, salas administrativas,
depósitos
Área de Construção
3000m2
Fotografia
Daniel Malhão
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Vista exterior

Vista interior
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Vistas interior
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Projecto

ILÍDIO RAMOS
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Centro Cultural de Ílhavo
A partir do Concurso de Ideias promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, o programa do
Centro Cultural evoluiu para o redesenho do
espaço público, a criação de um parque de estacionamento e de um espaço multifuncional
com sala de espectáculos, sala de exposições,
gabinetes técnicos e espaços comerciais.
Ao longo do projecto e da obra aferiu-se a
importância da consolidação do centro da cidade de modo a induzir urbanidade e a articulação com estruturas urbanas adjacentes.
Assim, o desenho do espaço público configura uma praça, numa interpretação clássica
do conceito, estruturadora da intervenção.
Através de um interessante consenso produzido entre as entidades envolvidas, privilegiou-se, no seu desenho, a versatilidade ao acolhimento de eventos, esvaziando-o progressivamente de considerações “desenhísticas” e
dando sentido às edificações envolventes.
A placa central deste espaço aberto corresponde à implantação, no piso inferior, do
parque de estacionamento (tratado como extensão do exterior) e o seu acabamento, exógeno à cidade, é o micro-cubo de basalto negro dos Açores, sobre o qual foram colocados
os dois edifícios que albergam o Centro. Nos
espaços envolventes de passeio foi utilizado
calcário branco de uso corrente na cidade, retomando as relações de continuidade – de cor,
textura e luminosidade – com os passeios
existentes.
O Centro Cultural instalou-se em dois edifícios perpendiculares entre si e à envolvente
que se interceptam na articulação de comunicações verticais. Ao volume de dois pisos, filtro do movimento e ruído produzidos na Avenida 25 de Abril, atribuiu-se uma escala de relação óbvia com os Paços do Concelho.

Jornal Arquitectos / 231

A função principal deste equipamento desenvolve-se na caixa vítrea e diáfana, de paredes e tecto ventilados, que introduz no foyer
uma luz natural, temperada e de acalmia. Foi
desenhada e infra-estruturada para acolher
instalações de expressão artística e sóciocultural de diversos modos e escalas.
O ‘corpo’ em betão armado da sala de espectáculos colocado dentro da caixa referida,
desenha com esta um espaço intermédio,
deambulatório, que envolve, protege e pode
ser segmentado junto da torre de cena, para
apoio ao palco (como bastidor variável).
Objecto tenso do conjunto, organismo versátil e delicado, a sala caracteriza-se, no interior, por um negro e dourado mate – que torna
o palco (à cota do proscénio) o seu protagonista – e no exterior, por uma intervenção gráfica sobre o betão armado que interpreta a arquitectura proposta e o seu programa.
Desafiando as formas mais comuns, o desenho do auditório implicou o desenvolvimento de soluções inovadoras que permitissem simetria acústica onde a assimetria geométrica
persiste. Da solução adoptada ressalta a implementação de elementos difusores para
uma dispersão adequada das reflexões sonoras, a construção box-in-box para maximizar o
isolamento sonoro e a introdução de mecanismos de acústica variável relevantes para
eventos de características distintas (música,
cinema, teatro, dança, conferências).
Foram tratados com singularidade dois
elementos arquitectónicos: a pala nascente –
iconograficamente referenciada, produz sobre a praça um espaço quase interior – e a escada helicoidal – esculpe e verticaliza o foyer,
constituindo-se como ponto focal deste, dando acesso à cota alta da sala e a um ponto de
vista sobre o horizonte poente da cidade de
Ílhavo. ^

Designação do projecto
Centro Cultural de Ílhavo
Localização
Cidade de Ílhavo
Data Concurso
2000
Data Construção
2005-2008
Arquitectura e Coordenação Geral
I. RAMOS, Unipessoal, Lda.
Ilídio Ramos
Colaboradores
Filipe Afonso, Paulo Pereira, Maria Pinto,
Rui Tavares
Especialidades
Fundações, Estruturas, Instalações
hidráulicas e Arruamentos
Newton, Consultores de Engenharia, Lda.
José Carlos Lino, Eulália Soares,
Gonçalo Lopes, Rui Enes, Graça Azevedo
Instalações Técnicas
RGA, Consultores de Engenharia, S.A.
António Ferreira, Luís Fernandes,
Arnaldo Monteiro
Arquitectura de Cena
Instituto Politécnico do Porto
José Prata, Arquitecto,
Ernesto Costa, José Barreira
Acústica
Inacoustics, Lda.
Octávio Inácio
Construtor
JG/ABB, em Consórcio
Fiscalização
CMI
Cliente
Câmara Municipal de Ílhavo
Desenho Gráfico
Rui Duarte
Fotografia
Arnout Fonck
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“Deambulatório”, corpo do auditório em betão armado
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Vista exterior, entrada – placa central que define a praça

Vista interior, entrada
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Foyer, acesso à cota da sala do auditório
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Projecto

BÁRBARA DELGADO e JOÃO MANUEL SANTA RITA

Jardim-de-infância, Loures
Implantação © Construtora San Jose

O Jardim-de-infância insere-se num recinto
escolar do Ensino Básico pre-existente. Foi
modelado um pavimento de betão permeável
que se adaptou às cotas da envolvente, de
modo a formar uma plataforma de nível para
implantação do novo edifício e a permitir uma
leitura unitária do conjunto.
O edifício é constituído por vários blocos
autónomos ligados por um único espaço de
circulação interna. Os blocos de cor correspondem às Salas de Actividades (vermelho),
aos Serviços Administrativos (amarelo), aos
Serviços da Cantina (verde) e aos blocos de
apoio às Salas de Actividades e Serviços Administrativos (azul). A Sala Polivalente serve
de cantina e sala de ginástica, sendo esta última definida por um espaço que se encerra
através de um cortinado. O cortinado permite
igualmente conformar um pequeno espaço de
cena para qualquer tipo de actividade cénica
que se pretenda desenvolver na escola.
Criaram-se boas condições de conforto
ambiente através da presença de luz solar e
de ventilação natural em todos os espaços do
Jardim-de-infância. O ambiente do edifício foi
fruto da cuidadosa selecção dos materiais e
texturas, do mobiliário escolar e da sinalética.

94

Jornal Arquitectos / 231

O Jardim-de-infância tem uma leitura
construtiva simples como um brinquedo “Lego”; o plano da cobertura suspende-se do plano do pavimento através dos vários volumes
coloridos dispostos segundo uma ordem funcional objectiva.
As cores são retiradas do léxico cromático
dos brinquedos da primeira infância, como sejam as primárias: vermelho, amarelo e azul,
associados ao verde complementar. O pavimento e a cobertura são neutros, em cinzento
claro. Nas salas de actividades predomina o
branco. Assim, cada criança reconhecerá o
seu espaço atribuindo-lhe um significado próprio por via de jogos de associação entre as
cores, as formas, os materiais e as funções
dos espaços.
Nos materiais de revestimento e acabamento do Jardim-de-infância foram adoptados sistemas baseados na pré-fabricação e na
estandartização dos elementos de construção, dimensionados a partir de um módulo base de 1,00x3,00 metros. Pretende-se com esta
opção construtiva criar associações directas à
questão do número e da proporção no espaço
arquitectónico e garantir, também, uma boa
relação custo-qualidade, qualidade de acabamentos, durabilidade e manutenção fácil.
O Projecto de paisagismo considerou a
plantação de espécies autóctones e usou materiais que fossem familiares às crianças e tivessem poucas necessidades de preservação
e manutenção.
O projecto propõe ainda medidas passivas
de eficiência energética considerando: a
orientação principal ao quadrante sudoeste
que, embora não seja o ideal, ainda permite
obter ganhos solares directos significativos; a
protecção solar através de portadas exteriores que protegem do sobreaquecimento e o
aquecimento, ambiente e de águas sanitárias,
através de painéis solares térmicos. ^

Localização
Loures
Data do Projecto
2003 – 2004
Data Obra
2005
Arquitectura
Bárbara Delgado + João Manuel Santa Rita
Colaboradores
Patrícia Barbas, Filipe Nassauer Mónica
Especialidades:
Fundações e Estruturas
Eng. Esmael Gama, colaborador: Eng António
Flores
Electricidade e Telecomunicações
Eng. José N. Lourenço
Águas e Esgotos
GR – Estudos, Projectos e Consultoria, Lda
Eng. Grade Ribeiro, Eng Pedro Durão
Rede de Gás
Eng.Jorge A. M. Carneiro
Aquecimento Ambiente
Eng.Silvino Spencer
Instalações de Segurança
EPPE – Estudo Prévio
Projectos de Engenharia, Lda
Eng Paulo Jorge S. Cardoso, Eng.Jorge A. M.
Carneiro
Condicionamento Acústico
Certiprojecto, Eng António Dias
Projecto Paisagismo
Cláudia Taborda
Sinalética
Sónia Teixeira Pinto
Fotografia
Fernando Guerra – Últimas reportagens FG+SG
Cliente
Câmara Municipal de Loures
Área do recinto escolar total (com edifícios)
4 910 m2
Área de implantação do edifício pré-existente
(remodelação)
192 m2
Área de implantação do edifício novo
1 120 m2
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Vista Sudeste, corpo de salas de actividades e serviços administrativos

Recreio
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Vestiário
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Cantina / Sala Polivalente / Sala de Ginástica

Relação do corpo de salas e cantina com o recreio
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Projecto

NADIR BONACCORSO e SÓNIA SILVA

Jardim-de-infância
“Popular”, Cacém
Lugar
O objectivo principal do Programa Polis no Cacém, onde se insere este projecto, é a requalificação urbana através da criação de um sistema ambiental em torno da Ribeira das Jardas – um novo Parque Urbano Linear.
Objectivos
Neste projecto, era pretendido distinguir,
com vários níveis de privacidade, espaços públicos de espaços privados; permitir boa acessibilidade e visibilidade ao edifício; promover a
continuidade visual entre o parque e o jardim
da escola; escolher uma orientação solar que
privilegiasse a zona das salas de aula; dividir
as zonas funcionais através de um corredor
central que permitisse uma clara interpretação dos espaços; utilizar sistemas de climatização passiva.
Programa
No piso térreo, um volume ritmado por zonas opacas e translúcidas, separa a zona pública, acessos e estacionamento, da zona privada, o jardim das crianças. É neste volume
que estão contidos os acessos verticais e as
áreas técnicas.
Os acessos convergem nos dois pisos para
um hall ligado directamente a um corredor
central, que distribui, a sul, as salas de aula, e
a norte, as áreas de apoio e gabinetes.
No primeiro piso, encontra-se o programa
do jardim-de-infância (secretaria, ginásio e
sala de leitura) cujas salas de aula têm uma
relação directa com o jardim, através de passadiços que permitem acesso a ele. No segundo piso, situam-se as salas do A.T.L e outras
áreas de apoio.

Materialidade e Sustentabilidade
O edifício é construído em betão branco à
vista. No alçado sul, revestido com painéis de
fibrocimento pigmentados a preto, surgem
volumes salientes que permitem o controlo
solar e oferecem um espaço peculiar para as
actividades escolares. O interior desta estrutura é revestido, quase como uma segunda
pele, a isolamento térmico. Uma terceira pele
em tijolo e reboco protege o isolamento e garante uma inércia térmica no interior do jardim-de-infância. O aquecimento é baseado
num sistema misto de painéis solares e caldeira a gás, que fornece água quente para uso
corrente e para o pavimento radiante. A ventilação do edifício é feita por diferença de pressão da extracção forçada de ar, nos volumes
de instalações sanitárias, entrando no edifício
através de um sistema de grelhas presente
nos caixilhos térmicos em alumínio.
O sistema de aproveitamento de águas
pluviais consiste na sua recolha, depósito e
distribuição para as descargas sanitárias e
para a rega do jardim.

Implantação
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Designação do Projecto
Jardim-de-infância “Popular”
Localização
Cacém, Sintra
Data
2002-2005
Arquitectura
Nadir Bonaccorso e Sónia Silva
Colaboradores
Pedro Melo, Rui Cancela, Sónia Carvalheiro,
Rui Marçal, Carla Rodrigues, Denise Venturini,
Milena Raposo
Especialidades
Paisagismo
João Nunes, Carlos Ribas (proap)
Estrutura
Pedro Morujão (afassociados)
Águas e Esgotos
Paulo Silva (afassociados)
Instalações Eléctricas
António Trindade
Instalações Mecânicas
Isabel Sarmento (afassociados)
Sinalética
Moritz Elbert
Eco-eficiência
Manuel F. Santos
Cliente
Cacém Polis
Fotografia
FG+SG fotografia de arquitectura
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Vista exterior, relação com jardim público
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Axonometria

área técnica

sala de descanso do pessoal
sala do médico
lavandaria
cozinha

instalações sanitárias
sala de A.T.L.

refeitório e sala de actividades

Instalações Sanitárias p/ pessoas de
mobilidade condicionada
centro de apoio ao ensino especial
toilet
sala de actividades

gabinete de administração
gabinete do director
sala de professores
sala de aula
isntalações sanitárias
sala de aula
biblioteca
sala de aula
instalações sanitárias
sala de aula

entrada principal

elevador

escadas
acesso principal e parque de estacionamento

pátio coberto
recreio
depósito
escadas exteriores

Axonometria

Sistema de climatização
arrefecimento no Verão
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Sistema de climatização
Inverno

Sistema de recolha
de águas pluviais
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Acesso Este

Vista exterior Sul com recreio

100-105 Nadir:Master

15/07/08

16:06

Página 104

Vista interior sala de aula

Pormenor da fachada exterior

Vista corredor interior
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Vista alçado Sul

Vista exterior Norte

Interior da sala de aula
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Projecto

MANSILL A + TUÑÓN / MATILDE PERALTA

Centro Internacional de
Convenções da Cidade de Madrid

Fotomontagem

No ponto mais alto do eixo norte-sul de Madrid, fruto da requalificação da Cidade dos
Desportos do Real Madrid, estão actualmente
a ser construídos quatro grandes arranha-céus de domínio privado. A edificabilidade de
domínio público, resultado desta requalificação, terá como destino a construção de um
grande centro internacional de congressos.
A proposta parte da necessidade de tornar
presente uma intervenção de carácter público, estabelecendo uma relação de igual para
igual com as intervenções privadas, ao aceitar
uma condição de simples embasamento horizontal ao serviço da edificação em altura.
Partindo da decisão de ampliar a zona verde, garantindo a continuidade pedonal dos espaços livres entre edificações e o parque previsto pelo plano general, o centro de
convenções organiza-se como uma estrutura
em altura, optimizada e eficiente.
O edifício estabelece estratégias de convivência com os quatro arranha-céus através
da escala e da forma. Assim, o C.I.C.C.M. explora a escala da paisagem, imposta pela presença das torres, e a manipulação abstracta
da forma circular (já desenvolvida anteriormente em outros projectos do atelier) para
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resolver um programa de centro de congressos em altura. Com este mecanismo de intercâmbio de territórios (objecto vs. paisagem,
modelo horizontal vs. modelo vertical) demonstra-se que a redução de estratégias implica um incremento do potencial criativo, assim como um aumento da sua capacidade de
legibilidade social.
A proposta para o C.I.C.C.M. procura construir uma nova paisagem social e unificar um
contexto fragmentado. A dimensão desta paisagem abarcará desde o novo terminal do
Aeroporto de Madrid até à estrada de La Coruña, do Paseo de la Castellana à estrada de
Burgos, relembrando a fácil convivência entre
torres e formas circulares, cúpulas de igrejas
e catedrais, nas nossas cidades. ^

Designação do projecto
Centro Internacional de Convenções
da Cidade de Madrid
Localização
Paseo de la Castellana, Madrid
Data Concurso
Fevereiro 2007
Arquitectura
Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón e Matilde Peralta
(co-autora)
Colaboradores
Ana del Arenal, Arabella Masson, Marceline
Ruckstuhl, Elke Gmyrek, Andrés Regueiro, Carlos
M. de Albornoz, Jesús Vassallo, Carlos Brage,
Angela Oña, Nuria Martinez Salas, María José
Castillón, Javier González Galán, Marta Renom
Carbonell
Empresas Consultoras
Gogaite S.L., Grupo J.G., Higini Arau acustica
Cliente
Madrid Espacios y Congresos
Maqueta
HCH Models
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Fotomontagem
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Corte longitudinal

Corte transversal

Planta à cota da entrada
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Imagem tridimensional do interior

Imagem tridimensional da fachada exterior

Mansilla + Tuñón / Matilde Peralta
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1
Alexandra Prado Coelho (Lisboa,1967) licenciou-se em Comunicação Social
na Universidade Nova de Lisboa e começou a trabalhar na secção de Política
Internacional do jornal Público, onde é jornalista desde 1990. Fez reportagens em vários países, sobretudo no mundo árabe e muçulmano. É autora, em
conjunto com o fotógrafo Daniel Rocha, de um livro sobre a comunidade muçulmana em Portugal intitulado “Muçulmanos em Portugal – Onde fica Meca
quando se olha de Lisboa?”. Em 2006 transferiu-se para a secção de Cultura
do jornal Público, onde tem escrito sobre os mais diversos, com destaque, no
último ano, para as questões ligadas a arquitectura e urbanismo.
2
Barbara Delgado (Oxford, 1969) é licenciada em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa, 1993, Mestre em Design Urbano na Universidade de
Barcelona (2002). Integra, desde 1997, o Departamento de Obras Municipais,
Divisão de Estudos e Projectos da Câmara Municipal de Loures. Desenvolve
Projectos em Actividade Liberal. João Manuel Santa Rita (Lisboa, 1965) é licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa (1989), e Mestre em Construção pelo Instituto Superior
Técnico (1999). É professor do Mestrado em Design e Cultura Visual, no IADE
- Instituto De artes Visuais, Design e Marketing - Escola Superior de Design, e
no Curso de Arquitectura da UAL - Universidade Autónoma de Lisboa, de Sistemas em Edifícios do 5.º Ano. Vive e trabalha em Lisboa.
3
Cidália Silva (Alcobaça, 1973) licenciou-se em Arquitectura pelo Departamento de Arquitectura da FCTUC (2000), onde foi monitora entre 1998 e
2001. Colaborou com o arquitecto João Mendes Ribeiro entre 1996 e 1998.
Formou atelier com Ana Bacelar e Manuela Nogueira em Coimbra (2000). Em
2001 mudou-se para o Porto, mantendo atelier com Ana Bacelar. É docente no
Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho, desde
2004, em disciplinas ligadas à intervenção no território. Tem como inquietude
questionar como pode a arquitectura renovar a aproximação ao território contemporâneo. É neste campo que fez conferências e workshops internacionais
e que está a dar início ao doutoramento com o título provisório Projectar “com
o tempo”: questões de escala, espaço e lugar. Mestre pela FAUP (2006) com a
dissertação sobre O Difuso no Vale do Ave.
4
Daniel Innerarity (Bilbau, 1959) é professor titular de Filosofia na Universidade de Saragoça, professor convidado da Universidade de la Sorbonne, Paris
I e do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Bordéus IV. Doutor
em Filosofia, ampliou os seus estudos na Alemanha, Suiça e Itália. Entre os
seus últimos livros destacam-se: Ética de la hospitalidad, La transformación
de la política (III Prémio de Ensaio Miguel de Unamuno e Prémio Nacional de
Literatura na modalidade de Ensaio 2003, ed. portuguesa A Transformação da
Política,Teorema), La sociedad invisible e El nuevo espacio público. A sua investigação centra-se no estúdio da sociedade contemporânea e a correspondente transformação da política. Colabora habitualmente com artigos de opinião nos diários El Correo e El País, assim como da revista Claves de Razón
Práctica. No ano de 2004, a revista francesa Le Nouvel Observateur, colocouo na lista dos 25 grandes pensadores do mundo.
5
Danilo Hideki Abe é estudante, frequenta o quinto ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). É estagiário no
EDIF – Departamento de Edificações da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras da Prefeitura do Município de São Paulo. Gabriel Kogan é estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU-USP), Brasil. Trabalha no escritório Marcio Kogan Arquiteto e escreve
textos para revistas, entre elas a japonesa GA house (2008). Contribuiu em
2005 e 2006 para o projecto territorial MG/ES do Arte/Cidade e trabalhou no
ante-projecto de Paulo Mendes da Rocha para o Palácio Liberdade em Belo
Horizonte em 2006. Actualmente, desenvolve trabalho final de graduação
com o professor Alexandre Delijaicov sobre o Rio São Francisco e o sertão
brasileiro. Gabriel Sepe Camargo é designer. Formou-se na Escola Técnica
Estadual de São Paulo. Actualmente estuda arquitectura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e desenvolve
pesquisa sobre a relação entre as infra-estruturas técnicas e a estruturação
da metrópole de São Paulo.
6
Enric Vives-Rubio nasceu em Barcelona, onde estudou fotografia no IEFC
(Institut d’Estudis Fotográfics de Catalunya). Ganhou por duas vezes a bolsa
da Universidade de Oviedo para o workshop de fotojornalismo cidade de Gijón.
Foi bolseiro da UAB (Universitat Autónoma de Barcelona) para a realização da
“Diplomatura em Fotoperiodismo”. Durante a sua formação académica assistiu o fotógrafo de arquitectura Lluís Casals, e colaborou como fotógrafo aéreo
na empresa Tavisa. Em Barcelona o seu trabalho foi publicado em jornais e revistas de temáticas distintas. Entre 2004 e 2005 publicou em Portugal para os
jornais Correio da Manhã e O Independente, e desde o fim de 2005 trabalha
para o jornal Público.
7
Ilídio Ramos (Vila do Conde,1960). É licenciado em Arquitectura (FAUP 1993) e pós-graduado em Planeamento e Projecto do Ambiente Urbano
(FAUP/FEUP - 1996). Trabalha no Porto e é, desde 1999, docente no Curso de
Arquitectura da ESAP. Entre outros, é autor dos projectos para a Casa em
Baião (1996), em co-autoria com a Arq. Maria Pinto; Casa em Amarante
(2003-2005), e premiado no Concurso Público de Ideias para o Arranjo Urbanístico do Largo do Gemini, Oliveira de Azeméis (1998), em co-autoria com o
Arq. Luís Pedro, 1º prémio (até à fase de anteprojecto); Concurso Público Centro de Formação Multimédia – IPP, Porto, 2006, 1º prémio, projecto em curso;
Concurso por convite, Elaboração do Documento Estratégico para as UI1-6
zona histórica de Vila Nova de Gaia, 2008, 1º Lugar.
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8
João Luís Carrilho da Graça nasceu em 1952. É licenciado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1977) e foi assistente na Faculdade de Arquitectura da UTL entre 1977 e 1992. Desde 2001, é professor convidado no Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa e na
Universidade de Évora a partir de 2005. Tem desenvolvido actividade pedagógica em seminários, conferências e semestres de docência em inúmeras escolas. Recebeu o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte em
1992 pelo conjunto da sua obra e por ocasião da execução da Escola Superior
de Comunicação Social, em Lisboa. Pela mesma obra recebeu o Prémio Secil
de 1994. Foi premiado com o Prémio Valmor 1998 e Grande Prémio do Júri
FAD 1999 com o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, em Lisboa. Em 2004
recebeu o Prémio Luzboa da primeira Bienal Internacional de Arte em Lisboa.
Foi várias vezes nomeado para o Prémio Mies Van der Rohe e recentemente
candidato proposto pela Ordem dos Arquitectos para o Prémio Auguste Perret, Prémios UIA 2005.
9
João Pedro Silva Nunes é doutorado em Sociologia pela Universidade Nova
de Lisboa (2007). Desenvolve uma investigação de Pós-Doutoramento no
CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE como bolseiro da FCT. Começou por estudar a génese e o destino metropolitano de
grandes conjuntos residenciais, localizados na periferia da cidade de Lisboa,
resultantes de iniciativas públicas e privadas. Actualmente investiga os processos de mudança urbana, económica e social em curso na cintura industrial
de Lisboa. Entre outros trabalhos publicou À Escala Humana. Planeamento
Urbano e Arquitectura de Habitação em Olivais Sul, 1959-1969 (Ed. Câmara
Municipal de Lisboa, 2007), e «Structures de confiance dans un habitat en crise: l’histoire d’un immeuble dans la banlieue de Lisbonne (1971-2001)» em A.
Bourdin, M.P. Lefeuvre e P. Melé [dirs.] Les Règles du Jeu Urbain, Entre droit et
confiance (Ed. Descartes et Cie., 2006).
10
João Serra nasceu em 1976, em Lisboa, cidade onde vive e trabalha. Estudou
filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fotografia no
Ar.co, centro de arte e comunicação visual. Foi Bolseiro do Ar.co em
2005/2006, vencedor dos prémios BES revelação e Anteciparte em 2006. Em
2008, participou no curso de fotografia do programa Gulbenkian criação e
criatividade artística. Trabalha com a galeria Vera Cortês, agência de arte desde 2007. Está representado em diversas colecções privadas.
11
Emilio Tuñón Álvarez e Luis M. Mansilla fundaram em 1992 o atelier MANSILLA + TUÑÓN ARQUITECTOS. Esta equipa foi galardoada, a nível europeu, com o Prémio Mies van der Rohe 2007 pelo MUSAC de Leão e, a nível nacional, com o Prémio Nacional de Arquitectura Espanhola 2003 pelo Auditório
de Leão, o Prémio FAD 2006 pela Fundação Pedro Barrié de la Maza de Vigo, o
Prémio Via 2006 e Prémio FAD 2001 pelo Museu de Castellón. Foram ambos
docentes em várias universidades como Princeton, Harvard, Lausanne e
Frankfurt. Actualmente são professores titulares do departamento de projecto da ETSAM. Em 1997, Matilde Peralte del Amo integrou o atelier. Desde
2007 trabalha como associada em diferentes projectos ganhando o projecto
para o Centro Internacional de Convenções da Cidade de Madrid.
12
Nadir Bonaccorso (Milão, 1967) licenciou-se em Arquitectura pelo Politécnico
de Milão (1993). Em Lisboa, colaborou no atelier do Arqº João Luís Carrilho da
Graça de 1993 a 1996. Em 1997 cria o atelier nbAA, em Lisboa, onde desenvolve e trabalha na integração das técnicas solares passivas na arquitectura, estendendo a sua actividade à cenografia, exposições e design. Em 2007 é assistente da cadeira de Projecto V na UML. Sónia Silva (Lisboa, 1973) licenciou-se
em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa (1996), onde, desde
1997, é professora assistente da cadeira de Projecto I. Mestre em Teoria da Arquitectura, pela mesma Universidade (2003). Em 2001, associa-se ao atelier
nbAA. Entre outros, o atelier nbAA recebeu o 1º prémio no concurso EuropanPolis para o “Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Gaia”, uma
Menção Honrosa no prémio Fassa Bortolo 2006 de “Arquitectura Sustentável”,
Universidade de Ferrara e o 2º lugar no concurso “Solar Building” 2007 em
Pequim, China.
13
Pedro Gadanho divide a sua actividade entre arquitectura, crítica, curadoria e
a docência universitária. Projectos, exposições e escrita contribuem, em igual
medida, para a reflexão critica sobre as interrelações entre a prática da arquitectura e a cultura contemporânea. ¶ Foi comissário de Metaflux, representação portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitectura de 2004, e de mostras
como Influx, Space Invaders, Post.Rotterdam, e o recente Pancho Guedes,
Um Modernista Alternativo, em Basel. Foi co-autor de dois magazines televisivos: EXD Magazine, na RTP-2, e a 1ª série de O Traço e o Tempo, na SIC-Notícias. ¶ Por entre realizações regulares de arquitectura de interiores, os seus
projectos mais recentes incluem a Casa Laranja, em Carreço, a Galeria Presença e o Cinema Passos Manuel, no Porto.
a.s* – atelier de santos é um colectivo de arquitectura fundado em 1997 por
Célia Gomes e Pedro Machado Costa. Do seu trabalho destacam-se vários projectos e obras, nomeadamente a Biblioteca Central da Universidade dos
Açores – selecionada para o prémio Mies Van Der Rohe e Premios FAD em
2004, o complexo de Residências Universitárias das Laranjeiras – finalista dos
Premios FAD 2007 na categoria de arquitectura e vencedor ex aequo dos Premios dos Sócios da Arquinfad. Célia Lourenço Gomes (Lisboa, 1972) é licenciada em Arquitectura pela FAUP (1996). Pedro Machado da Costa (Lourenço
Marques, 1972) é licenciado em Arquitectura pela FAUP (1996)
e Mestre pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
(2004). Fundador do a.s* – atelier de santos (desde 1997), a sua experiência
profissional passou por Macau, com Manuel Vicente (1994/95), e por Lisboa,
com Manuel Graça Dias e Égas José Vieira (1996/98).
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EDITORIAL
The city/country antagonism has dominated modern thought on
the territory. The hierarchisation of the production system, with
industry functioning as the urban detonator, was always at the
centre of the diverse models of the city in the 20th century. Today, now that this transforming capacity of the industrial world is
becoming obsolete, the Subjective City no longer depends on the
binomial of the rural and the urban. Instead it incorporates diverse levels of occupation and production systems, where the
rural, the urban, the suburban and even the terrain vague and
large infrastructures coexist. The subjectivity of the contemporary landscape and its hybrid and dominant conditions allow us
today to expand the meaning of city. ¶ If one accepts these
premises, has the city/periphery binomial then not already become an inadequate interpretation of the landscape we create
everyday? Is the resident of the periphery not just one more resident of the metropolitan city? ¶ At the 10th Venice Biennale in
2006, for which the theme was “The Cities. Architecture and Society”, much thought was given to the “Shrinking Cities”, i.e. cities
whose population has been on the decline in recent decades. On
the floor of the Federal Cultural Foundation room, there was a
huge mapa mundi with hundreds of cities marked in, which – contrary to the expectations for growth in urban populations worldwide indicated by the most recent censuses – were witnessing a
loss of vitality resulting from the decrease in their urban populations. Lisbon and Porto were examples of “Shrinking Cities” in Europe. ¶ As a municipality, the city of Lisbon has suffered a drastic
loss of population in the last two decades. From the eight hundred thousand inhabitants the city had at the beginning of the
1990s, it has gone to five hundred and eighty thousand in the first
decade of the 21st century. Conversely, the municipalities on Lisbon’s periphery, namely those surrounding the Tagus Estuary
which make up what we call Greater Lisbon, have mostly witnessed exponential population growth and a gradual increase in
construction-related urban activities– not only of new housing
developments but also facilities and services. ¶ So, is Lisbon, and
Porto for that matter, a Shrinking City? ¶ This issue of JA seeks
to reflect on the condition of the city in the present day, featuring
projects that are not immediately identifiable with the traditional
way of city building, such as the public space and housing and the
large infrastructures. We showcase projects, with differing programmes, that operate in the subjective city – on the periphery or
in the centre – and make it possible to generate more humanised
places. It is the timid arrival of architecture at a territory where
the urban population miscegenates and seeks new conditions of
citizenship. And we recall Max Weber: “City air liberates”.
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New urbanity
DANIEL INNERARITY
The notion of public space is intimately linked to the reality of the
city, the values of citizenship and the scope of civilisation. Reflection on the city is a very appropriate tool for examining the conquests, dramas and possibilities of life in a shared space. It is a
metaphoric source for the main concepts of social and political
thought. In the city we see the implicit pact on which citizenship
is based. Cities and their public spaces are a very good reflection
of the image that societies have of themselves. The city is a particular opportunity for a society to present itself. ¶ Sociologists
have always defined the city as a space for the others, the most
suitable environment for the development of a culture of difference. The cities are the preferred places of this mixture that produces the displacement of people and exposes them to the mixture and the novelty. In the polyphony of the city humans have
acquired the experience of the diversity we now have.
Fisiform territory
CIDÁLIA SILVA
This text takes as its focus of reflection the term “fisiform”. The
author proposes it as a metaphor for interpreting the contemporary form of territory, contradicting more pessimistic views that
consider that the territory has undergone a progressive process
of loss that threatens even the possibility of it being recognised
as having any “form” at all. Hence, the article ventures an interpretation which, looking at the real territory, takes the “fissures”
simultaneously as critical and propositional. ¶ Following the first
point, in which a summary of the reasons why one of the words –
“territory” – is used in the title of the text, the author goes on to
look at the other word – “fisiforme” – taking as the starting point
the confrontation with another term already present in the vocabulary of the discipline: “fragmented”. The article then discusses the main factors that give rise to the “fissures”, in which “time”
has a key presence, revealing that, in the fisiform territory, it is
essential to project with a sense of time.
Lisbon’s industrial belt
JOÃO PEDRO SILVA NUNES
The old industrial belts are nowadays strategic observation
points for the processes of metropolisation and the incidence of
globalisation on the everyday life of the resident population. Taking the emergence and mutation of Lisbon’s industrial belt as a
starting point, the article looks briefly at the changes in course in
that plural territory and raises two questions for future analysis:
one relating to the local economic dynamics and the relationship
with the metropolitan territory, and the other focusing on the
transformation of the urban morphology in progress in these
places and the effects thereof on the urbanites.

