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IN THE AFTERMATH OF EUROPEAN FUNDING. PORTUGAL: PUBLIC
SPACE AND PUBLIC ART (I)
A. Remesar. CR POLIS _ GRC Art, Ciutat, Societat. Universitat de Barcelona

They define their country like "tiny and outlying." A country full
with contrasts in the landscape and marked by a strong dual social
structure. Portugal is last land in Europe where a Revolution took
place.
In the last years Portugal has carried out a big effort to adapt to
the new map of the globalization, being fundamental the support
of the Europe Funding Scheme.
The preparation of Lisbon European Capital of the Culture 1994
supposed the beginning of a widespread styling of downtowns and
the construction of some cultural big equipment.
In the last years Portugal has carried out a big effort to adapt to
the new map of the globalization, being fundamental the support
of the Europe Funding Scheme.
There we could point out the beginning for a new concern for the
public space specially for the one that, in Portugal, it is
denominated green structure (green Spaces) and, like it happens
in the rest of the world, the incipient concern for the relationship
between the city and her waterfront (river or sea) as so well
pointed out J.P Costa in his doctoral thesis 1.
The Lisbon Expo'98 supposed a one more step in this direction.
The renovation of an urban big hole involved the decision of
designing new communication and transport infrastructures, at
the same time that the development model "of the day after” was
adopted, a model that it had already demonstrated its
effectiveness in the planning of JJ.OO of Barcelona 1992.
It is obvious that the model Barcelona of "making city" has vastly
influenced the conception and design of new Lisbon and, through
her, like outstanding project, in the whole of the Portuguese
cities.
The model Barcelona of "making city" has vastly influenced the
conception and design of new Lisbon and, through her, like
outstanding project, in the whole of the Portuguese cities.
That is clear in the group of urban operations associated to Porto
2001. Materials, designs, acupuncture interventions, and even the
development of the flagship projects in charge of Catalan teams.
The logic partly keeps in the program of stadiums and their
respective public spaces, associated to the project European
Football Championship 2004. However it exists here, like it is
demonstrated in the case of Lisbon stadiums, a lost of the control
of urban objectives on the part of the City council.

1 J.P. Costa.
La Ribera entre Proyectos. Formación y Transformación del territorio portuario a partir del caso de
Lisboa. Barcelona: Departamento de Urbanismo. UPC, 2007

Portugal: Urban Design and Public Art [I]

5

Nr 9, may 2007

ISSN 1139‐7365

The working and managing style of the Expo extended to the
whole country through the Polis program, managed by Parque
Expo and about to conclude. This program concentrated on the
recovery of the waterfronts of more than a thirty cities of
different size and condition. The main objective of the program is
the urban regeneration of the area by means of the design of a
quality public space.
But the international codes are not the only ones that allow us to
explain the huge development of public space projects as well as
the massive placement of public art in the squares, streets, parks
and rotundas of the Portuguese cities. Because of the XXVth
anniversary of the first democratic city councils post Estado Novo
in Portugal (year 2001), many municipalities, develop big
renovation projects and urban re‐qualification. Throughout the
territory, urban design teams, execute projects of renovation of
the public space, of qualification of the urban centres. But also in
the peripheries of the previous “huge development period" and
in the residential new areas.
The installation of new infrastructures of transport, freeways,
trains, trams... it has generated public new spaces, some of them
intermodal. But, like in many areas of Spain, the management of
these activities will change substantially when concluding a kind
part of the help of the EU.
They have been two different models; in Spain the funds of the EU
have allowed the consolidation of a representative democracy and
the economic development of one of the strongest economies in
Europe. The Spanish municipalities have demonstrated to know
how administer the territory, but in the framework of a model of
real estate speculation that is about to run out.
They have been two different models; in Spain the funds of the EU
have allowed the consolidation of a representative democracy and
the economic development of one of the strongest economies in
Europe. The Spanish municipalities have demonstrated to know
how administer the territory, but in the framework of a model of
real estate speculation that is about to run out.
In Portugal, Europe has allowed, also, to consolidate the
representative democracy, but to coast of forgetting the
carnations Revolution. Since 2001, Portugal has sunk in an
economic and moral deep crisis. Without the EU support received
up to now for the development, will the Portuguese municipalities
be capable of continuing committed with the public space as city
maker?. An uncommon secret

Portugal: Urban Design and Public Art [I]

6

Nr 9, may 2007

Portugal: Urban Design and Public Art [I]

ISSN 1139‐7365

7

Nr 9, may 2007

ISSN 1139‐7365

http://www.bcn.cat/artpublic
The Public Art Virtual Museum of Barcelona
We are the first
Offering people what they would like to know and what they don’t
expect to find
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HISTORIC DESIGNS IN PLACE MAKING: POETICS AND POLITICS OF
STREET FURNITURE, 1755‐1938
Sílvia Barradas*; Sofia Águas*; Sofia Isidoro
CER POLIS. Fine Arts Faculty. University of Barcelona. *Research supported by FCT ‐ Fundação para a
Ciência e Tecnologia, under scholarships.
Summary
At the present time, public spaces are seen as the support of collective life. They reflect the inhabitant's culture
and create the image of a place. They include a continuous public realm that reflects the image and identity of
the city as it accommodates the many activities ‐ individually or in‐group ‐ that make up public life and social
interactions. The quality and image of these public spaces in the public perception is created by the cohesiveness
of the public realm – the facades, squares, streets, open spaces, etc. – together with the street furniture
contained within their structure. This paper will briefly describe the urban development of the city of Lisbon after
the big earthquake in 1755 till near 1938, and the emergence of street furniture within this scenery. It will also
identify the importance of knowing the relevance and effects of historical urban furniture elements in today’s
inhabitants’ local memory and to understand its influence in users and in the overall environment.

Introduction
The time period defined for this paper – between 1755 and 1938 – justifies itself for taking place in an
interval marked by two of the most significant periods in Portugal’s history and also in the city of
Lisbon while capital of the nation. In 1755 took place the tragic earthquake2 that destroyed great part
of Lisbon and from this day on the intervention in the city planning assumed very different contours. In
1938 started a new political government marked by a dictatorial regime.
It was only after the 1755’s earthquake that Lisbon urban development starts being thought,
programmed and built, for the first time in six centuries of existence (França, 2000). This new urban
planning approach also reflects a different attitude facing the relation between the mass of buildings
and the empty space of the public realm, programming the public spaces with their diverse multiplicity
of components. The year of 1938 becomes related with a change of political directions that remained
for 37 years3. This period of time requires itself an independent study since it has enough material to
be studied in another paper. Effectively the attitude of the Salazar’s political government ‐ as any
totalitarian leadership ‐ was also defined by the need to place in urban space symbolic elements that
acclaim and celebrate the nation and his political authority.
Therefore this nearly two century’s period selected reflect the beginning of a well structured
planning of the city where the first elements of street furniture started to become visible.
The growth phases in the city of Lisbon
It is after 1755 that Lisbon begins to growth towards north, turning her face against the river side. The
illuminist spirit urban plans that have risen from the rubbles of the old city demonstrate the intentions
of the Pombalino’s4 architects towards the inevitability of the city growth heading north (Moita, 1982).
These plans were structuralized according to an urban model made of an opened grid, where the two

2
On the 1 st November 1755, a big earthquake ruined Lisbon’s city centre and injured its adjacent areas. The
destruction was concluded by a tidal wave coming from the river Tagus (Tejo) and by a destructive fire. The Prime
Minister Sebastião José de Carvalho e Melo, future Marquês de Pombal (Marquis of Pombal) assigned the military
engineer Manuel da Maia to conceive a project for the rebuilding of the destroyed areas.
3
In 1938 António Oliveira Salazar became the leadership of Portugal, and institutes a regime of fascist dictatorship
up to 1975, when by a military revolution the democracy in Portugal was set in. His regime was marked by economic,
social and cultural development stagnation of the country, among other suppressions of fundamental rights.
4
The period of time regarding the regency of Marquês de Pombal as king’s D. José I prime minister, is known as
Pombalino.
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important previously existing public squares ‐ Praça do Rossio and Terreiro do Paço ‐ were kept and
redefined. The first square is characterised for its popular occupation and traditional point of meeting.

The actual Praça do Rossio

Praça do Comercio from the air

Later on it became an ideal place to the expansion of cafes, theatres and restaurants. The second
square represents the authority and its institutional spirit and is marked by king D. Jose I sculpture.
During the Romantic period the hygienists began to concern with the healthiness and salubriousness
of public spaces and private constructions. This gave rise to a deep change in the way public spaces
were perceived and characterized. In generally these changes can be summarized through the
introduction of green elements in the composition of public spaces. The conception of densely
wooded spaces, structuralized in accordance with romantic aesthetic principles, gave origin to places
characterized by bucolic images, marked by public art pieces of intense symbolic connotation and by
some pieces of street furniture that promote people to meet and stay.
Portugal: Urban Design and Public Art [I]
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The Passeio Público was also created within this spirit: as an urban garden surrounded by
stone walls and iron fences located up north of Praça do Rossio. This kind of garden was completely
new until that time, and was added to the new illuminist city program. It can also be defined as a new
garden which location conscientiously points in the direction of the north urban development of
Lisbon (França, 1987).
During the transition of the 19th to the 20th century, a truly enterprising attitude in the
programmed expansion of the city took place, following what already had happen in other European
countries. The need to expand the urban structure was used as an excuse to promote the programmed
planning of the city. Once again the public spaces reflected the way of building up the city. As a result
in the transition of the century the city public spaces were characterized by great avenues articulated
by big squares.

Sight of Avenida da Liberdade from the Monument to Marqués de Pombal

The opening of the Avenida da Liberdade over the Passeio Público was an idea already launched in
1859, but only put into practice in 1879. It became the "Avenue" of the city of Lisbon, unchained from
its traditional configuration. It can be defined as an axis of penetration in the territory that would be
constructed along the twentieth century.

Public Space as a Support for the Implementation of Street Furniture
Streets, squares and gardens had always been important elements to define and structure the urban
space. They provide the most diverse activities: economical, cultural or social representations among
others and through them it is possible to identify the genesis and to understand the development of
the city. In fact, the history of the city can be explained through the way it has structured its own
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public spaces. The relations that can be established between the inhabitants, the authorities and the
expression of citizenship are inevitably expressed in places where citizens meet (Borja, 2001, p.17).
In general the public urban spaces are grouped in two great morphological categories: the
linear and the non linear. The first ones denote an appeal for the circulation and the second ones for
the sojourn. In the first case, the street can be considered the more basic form of its expression. It
consists in a space that mixes both circulation and socialization issues, promoting the continuous
circulation of people and vehicles and at the same time the possibility of citizens to socialize, as well as
the practice of several activities of leisure and recreation. Sometimes the permanence of people in
public space became the prolongation of their own home. The category of the non linear spaces ‐
squares, gardens and parks – allowed the introduction of places where the relation between persons
was privileged. Even though initially these spaces where restricted almost exclusively to the
bourgeoisie, some cases became truly democratic spots inside the city.
It is within this context that street furniture emerges in Lisbon major public spaces. It was an
answer to new needs and to support new activities, also reflecting the engagement towards the
qualification of public spaces in the city. The requirements to define both pedestrian and transport
spaces of circulation, and the endowment of comfort these same spaces definitively contributed to the
creation and implantation of the firsts street furniture elements.
The Advent of Street Furniture
Although the concept of street furniture is relatively new ‐ about 30 or 40 years (Serra, 1998) – these
elements began to emerge in urban landscape long before that. They started to respond to the
demands and needs of different epochs. Some of them have served the same function to the present,
but others have lost their primary role and have been transformed or just disappeared.
All over the main European cities the first examples of street furniture that appeared in the
public space were, in general, the bollards, public water fountains and panels. The bollards had then
different uses: in roman cities they were used to delimit the neighbourhoods, in other places they
guaranteed the pedestrian space in borderless streets. In ancient Mesopotamia they served as a
reference to disguise the ‘divine’ lands from the ‘civil’ lands.
The public water fountains were one of the most appreciated constructions by the citizens as it
was one of the main important means for distributing water since several years ago, inhabitants did
not have pipe water in their houses. In Pompeii many examples of these water fountains can still be
found. Another street furniture element that has roots in roman cities is the public bathroom that
responds to hygienic exigencies and individual comfort. The Emperor Vespasian transformed these
facilities in the first taxed street furniture element as citizens had to pay for its use. It gave rise to the
debate around the issue of ‘free of charge’ concerning public services that is still nowadays present in
our society (Serra, 1998).
The development of medieval European cities resulted in the progress of street furniture.
Although bollards and fountains continued to be the principal elements, the panels suffered an
increasing growth as every merchant tried to attract their clients. Generally they used to be fixed
perpendicularly to the facades in order to facilitate its reading. Its form varied from simple wood
tablets to complex metallic structures. Usually they were aggressive, humoristic, very colourful and
appropriators of public space. The need to regulate the public space in order to limit its invasion arose
then.

The Lisbon Inspirations
But it was necessary to wait for the appearance of identifiable space for street furniture – mainly
sidewalks and gardens – to witness the expansion of street furniture in the cities. In the case of Lisbon
the major development of street furniture had its roots in the early 1830’s, following the natural
growth of city. These elements were placed in public areas with the common purpose of offering a
service to citizens. In order to fulfil the new human needs as they emerge in cities this service had very
Portugal: Urban Design and Public Art [I]
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different uses and functions: comfort, convenience, information, circulation, control, protection,
recreation and other citizen demands, all of them changing forever the face and the environment of
the city.

XIXth C. French Iron Cast Works at Praça do Rossio

XVIIIth C. Lamps at Praça do Comercio

The implantation of street furniture in the public spaces of Lisbon quickly instigates a new sociability
between citizens. The furtherance of the daylight through the artificial light of the lamps, the
spectacular increase of the amusement and diffusion of information, the conquer of territory by the
younger and female public which had for the first time garden places to stay with benches, shadow
and music, definitively changed the habits of the inhabitants of Lisbon. These elements became a
reference within the urban landscape and a new urban culture arose then (Braga, 1995).
Generally the design of these elements were mere copies of British and French models, mostly
the ones from the city of Paris. The few Portuguese designs from that time are all almost inspired in
work of French designers. Furthermore, the French cast iron industry was so pungent on that time that
its production was not only for Paris streets but also for all over France and abroad including Lisbon.
These companies – Sommervoire (1836), Wassy (1839), Bar‐le‐Duc (1852) ‐ all later acquired by
Antoine Durenne (1822‐1895), were along with Val d’Osne5 leading‐edge industrial producers and
formal aesthetic dominants of the epoch. Other important transmission aspect of the Parisian model
was the famous book ‘Les Promenades de Paris’ published in 1867/73 by Charles‐Adolphe Alphand,
engineer that with Haussmann has transformed Paris by the impulse of Napoleon III.

5

A. Durenne and Val d'Osne associated each other in 1931 creating the GHM.
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The Authors
One of the first documented architects that designed numerous elements of street furniture was
Malaquias Ferreira Leal (1787‐1859)6. Author of several projects, (the most paradigmatic one was the
renovation of the Passeio Público in Rossio) he designed water fountains, bollards, urinals, iron
benches, among others. Pierre‐Joseph Pézerat (1801‐1872) was another architect‐engineer 7 that
contributed to the street furniture design of Lisbon. He has studied in the Politécnique and in the École
des Beaux Arts of Paris and his drawings were extremely rigorous and accurate. After the death of
Ferreira Leal and during the long‐lasting illness of Pézerat, another architect, Domingos Parente da
Silva (1836‐1901), became responsible for the municipality works.
In 1874 Frederico Ressano Garcia (1847‐1911) became the head of the Technical Department
of the Municipality of Lisbon. Graduated by the Escola Politécnica de Lisboa (1861‐1865) and the
Impériale des Ponts et Chaussés of Paris (1866‐1869), Ressano Garcia was an accurate observer of the
transformation of Paris by Napoleon III, operated by Haussmann, specifically the works of the Second
Réseau. It is indeed with his nomination for the Municipality that a great technical transformation
occurred due to his visionary character. His working group was composed by brilliant technicians like:
José Luís Monteiro (1848‐1942), appointed chief architect of the Municipality in 1878, and graduated
by the École des Beaux‐Arts, António Maria de Avelar (1854‐1912), civil engineer and Augusto César
dos Santos (ca. 1855‐after 1900), architect responsible for the works and the pavements.
The successive projects for the city, namely the Avenida da Liberdade (1879), Parque da
Liberdade and Avenida das Picoas to Campo Grande (1888) and Plano Geral de Melhoramentos da
Capital (1903), imposed a new rhythm of urban production, including the design standardization of
many street furniture elements where we can see a great influence from Davioud style.
The First Street Furniture Elements
In the first decades of the 1800’s Lisbon have only some street furniture elements. Numerous stone
bollards8 included in the Pombal plans for the reconstruction of Lisbon and some ‘cegonha9’ oil iron
lamps designed by Martinho António de Castro (ca.1780). According to Lapa (1964) existed 718 oil
lamps in 1788, 770 in 1792, 2784 in 1834 and 2303 in 1835. Braga (1995) refers that these two
street furniture elements were the firsts with standardized drawings for Lisbon. The water fountain
was another frequent street element of this period but their drawings were similar to the ones of the
17th century with less decorative elements.

6

Lisbon city architect since 1815.
As he liked to sign his projects.
8
Frade was at that time the Portuguese word for this element that also means Priest. Maybe is an analogy derived
from its large and short shape with a round stone on the top?
9
Stork in English.
7
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Still existing “frades” in Lisbone

Despite some importance that street furniture gains in this epoch, some elements had disappeared or
lost their first function. For instance the bollards that at a certain time had been substituted by
sidewalks are nowadays extensively used. The bollards had a very atypical evolution, since they are
one of the few elements that even though they lost their role as protagonists of public space
delimiting elements during many years, they have been taken up again with the same primary
function, and are nowadays all over Lisbon. The water fountains are another example since they have
lost their important role within public space with the arrival of pipe water. Water fountains have been
preserved and are still placed in some public spaces due to the tradition of its use and to the climate.
Nowadays we can still find near 56 water fountains spread in the area of Lisbon. On the other way, in
the north of Europe, with low temperatures, these elements have been disappearing giving way to
ornamental fountains as elements of urban decoration.
One of the major factors that gave a huge impulse to the development of street furniture was
the arrival of public transportation in the end of the 19th century. This phenomenon gave birth to a
new typology of street furniture: the bus stop. In the beginning, its signal consisted in a simple pole,
later taken over by the bus shelter. The public transport development has also produced the
underground entrances as another new element of street furniture. One of the best examples of these
entrances are the ones designed by Hector Guimard ‐ Art Nouveaux avant‐garde‐ for the first Parisian
underground line in the year 1900. But the underground only arrived in Lisbon in the middle of the last
century.

Portugal: Urban Design and Public Art [I]
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Examples of XIXtn c. iron cast lamposts

Another element that has transformed significantly de city environment was the public street
lighting. It wasn’t until 1848 that gas for lighting was produced by a factory set up in Avenida 24 de
Julho in Lisbon belonging to the Companhia Lisbonense de Illuminação de Gaz. As already referred
street lighting was not new for the citizens of Lisbon since in 1780 Pina Manique 10 (1733‐1805)
inaugurated Lisbon public street lighting with ‘cegonha’ oil lamps. The illumination system with
gaslight progressively substituted the oil system and rapidly began to play a fundamental role in the
security of the citizens and also in the quality of Lisbon environment.
The first known appearance of the so‐called public electric lighting happened at Chiado on
30th October of 1878 (Rua dos Mártires, Chiado, Largo do Picadeiro, Praça de Camões, Largo das Duas
Igrejas and the terrace of Gibraltar hotel). These six voltaic arc “Jablochkoff” lamps‐posts were equal
of the ones from Paris Opera Square. They were constructed under the orders of the King Luís to
illuminate the outdoor of Cidadela Palace in Cascais11 during the royal family vacations. These lamps
were offered by the King to Lisbon where they were exposed (by uncertain time) to the admiration
and curiosity of the citizens (Simões, 1997)12.
The utilisation of gas and electricity was directed related with the urban development of
Lisbon, and which became a major concern in the spatial organisation of Lisbon, with the creation of
urban infrastructures and the establishing of parks and gardens. According to Matos et al (2004) “these
measures guaranteed the safety and well‐being of the citizens, while at the same time allowing the
principles of hygiene, which were becoming more and more important, to be put into practice”. These
developments made available to the citizens from different social classes to benefit from the social
and economic developments and to take advantage of leisure time and establishing social ties. For the
first time social relations were moving away from domestic sphere, associations and private clubs.
The urban developments and improvements that took place during these period contributed
not only for the citizens’ well‐being, safety and healthy air and embellishment of the city but also for
the arrival of many other new street furniture elements. Given the scope of this paper it is impossible
to detail every new element of street furniture. Nevertheless, among them it is important to refer

10

General Supervisor of the Police.
Cascais is a village in the outskirts of Lisbon, famous for its coastline.
12
Quoted in Cruz, I. Das Vantagens de Não Ser Precioso: Aspectos da Exploração e Uso Do Cobre em Portugal (1789‐
1889).
11
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some iron and wood benches, several urinals and public bathrooms, different iron and stone drinking
fountain, and various kiosks that we can still find in Lisbon. Some of them are not in their original
place, some have lost their primarily role, some unfortunately are in bad conditions and completely
forgotten by the municipality. But above all as their forms and details came to have a permanent
meaning in inhabitants mind, they all preserve an idea of legitimacy, and are therefore integrated in
the memory of Lisbon citizens.

Mathurin Moreau Printemps allegory in the largo of the Graça

Chafariz de S.Paulo one of the still existing stone fountains

Street Furniture and its Monumentalization
Even though today some street furniture elements are located in public places that have nothing in
common with its original local, it still continues to exist innumerable pieces that resist to time and
history. On one hand this leads us to the pertinence of only thinking the functionality of street
furniture as objects of collective use placed within public space, on the other hand it guides us to the
formal and functional specificities of street furniture that are able to evoke memories through its
monumentalization.
According to Choay (2000) the original meaning of the expression Monument come from the
Latin word Monumentum "… derived from monere (to warn, to remember): the one that induces the
memory. The affective nature of the essential destination: it is not about to make ones verify, to
supply neutral information, but to excite, by emotion, an alive memory" (Choay, 2000).
For this author the specificity of each monument “is related with its way of interfering with
memory. Not only works memory, as it well mobilizes the mediation of affections, in a way to
remember the past, making vibrate at present time” (Choay, 2000)
These remembrances of the past should call upon the “enchantment” of the object. But past
remembrances are not everything since past reminiscences should “contribute to keep and to preserve
the identity of a place.” (Choay, 2000).
Therefore the reflection around the monumentalization of street furniture arises several
questions.
• Can street furniture contribute to preserve the memory and identity of a place?
• Can the displacement of street furniture from its original place annul its spatial contribution
while monumentalized object?
• Can street furniture be considered a monument by the simple fact of having acquired a certain
status through its own age?
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Actual copy of one of the XIXth c. French kiosks

Historical Value of Street Furniture
Some of these objects with historical value can exceed its purely functional dimension to become into
“public art pieces” (Remesar et al, 2004). Within this context the above statement arise other
questions: Can street furniture be considered public art only by having an historical load? Can street
furniture gain the character of a monument? Can street furniture function be exceeded by its historical
or artistic values? Or can street furniture simply coexist side by side with contemporary objects
without missing its historical value?
Nowadays, some of the historical pieces that still subsist in some Lisbon public spaces, like
gardens, squares, streets and plazas, share the same physical space with contemporary objects. It is
easy to find some original pieces mixed with identical copies. For example, several original 19th century
lamps that have been adapted to new technologies, changing from gas system to electric illumination,
are side by side with other identical lamps manufactured years later. Although dissimulated, it is
possible to identify these copies since the manufacturer is not the same and the material denunciates
its historical value.
These historical elements of street furniture are preserved side by side with the new
interventions that in major cases do not destroy the condition to support the memory of the place.
Furthermore, we can only find these historical elements in public spaces with the same historical
value.
Do copies of historical street furniture preserve the identity and memory of the place? Can
historical street furniture only survive in places with the same historical memory? If we place these
historical elements in new public spaces, could they survive?
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Closing Remarks
Some street furniture evokes memories and contributes to the identity of the place. Other are just
restricted to its function while elements that configure the public spaces. In a world where memories
can be disposal, the recovery of the history of specific public spaces through elements of street
furniture, can send us back to the memory of the place. Street furniture can be an identity reference
for the city besides being part of its cultural patrimony.
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SANTA APOLÓNIA, LISBON – LOST LINK WITH THE RIVER
Maria João Matos UBI – Universidade da Beira Interior Covilhã ‐ Portugal

Summary
Since very early in history, the importance of maritime commerce and fluvial navigation has been crucial for
Lisbon’s development. The waterfront and the city were strongly connected, until the end of the 19Th century,
when railway clearly isolated the port from the metropolis. Riverside areas rehabilitation really began only two
decades ago, along with urban regeneration politics.
Nowadays, Lisbon’s port is confronted with the necessity of keeping up with other ports as commercial
emporium and tourist platform. At the same time, reintegration of the riverside into the city space is needed, as
a way to qualify Lisbon’s public space and recover the lost identity of this “city of water”.
In the waterfront of Santa Apolónia, those realities have great importance as it situates near the
historical and popular quarter of Alfama, functionally and socially connected with the river since Islamic
occupation, almost 1000 years ago.
Santa Apolónia’s public space is analysed from different physical and social perspectives. Problems as
degradation, privatisation, gentrification and segregation are detected in this area, reinforcing a spatial and
functional discontinuity waterfront/city.
The old Santa Apolónia’s rail station plays a central role. Multifunctional and open to all, this public
space acts as a dynamic centre of the place and stands as a reference of city’s memory.
Possible solutions for sustainable development and the creation of a place of identity for citizens are proposed:
facilities for locals, careful design of public space, public art for all

Contextualizando...
Questões como a competividade entre metrópoles e a ânsia de uma identidade urbana própria
continuam a estimular a requalificação urbana nas frentes ribeirinhas metropolitanas. No entanto, por
vezes os interesses locais são esquecidos, em benefício dos interesses económicos em jogo, mais
direccionados para intervenções mediáticas e monetariamente rentáveis a curto prazo. Então, as
funções e os tipos de elementos construídos naqueles espaços não se encontram ajustados às
populações locais, cuja tradição se baseia na forte ligação com a frente de água.
A zona de Santa Apolónia, em Lisboa, surge como um caso paradigmático deste fenómeno urbano.
Lisboa e o Tejo
O crescimento de Lisboa faz‐se essencialmente ao longo da margem, desde a sua fundação até ao final
do século XIX, época em que se inicia o desenvolvimento urbano (tardio) da era industrial. A linha
férrea paralela à frente de água, passa então a constituir uma verdadeira barreira física, cortando a
cidade em duas partes distintas com zonas portuárias vedadas ao acesso público.
Depois disto, só por volta dos anos 40 do século seguinte se verificam mudanças significativas
na paisagem ribeirinha, com a introdução de alguns edifícios modernistas de apoio ao tráfego
marítimo e fluvial. Em Belém inaugura‐se a Exposição do Mundo Português e mais tarde aprova‐se um
plano de melhoramentos para a parte oriental.13
Nos anos 70 realiza‐se a adaptação dos terminais de Alcântara e Santa Apolónia à
movimentação de contentores. No entanto esta intervenção constituiu um caso isolado na inércia
predominante nas áreas da Administração do Porto de Lisboa (APL), organismo público detentor de
autonomia administrativa sobre a zona portuária de Lisboa
13

T. B. Salgueiro (2001), p. 98.
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No último quartel do século XX, com a nova conjuntura político‐social e a adesão à
comunidade europeia, surgem outras perspectivas para a cidade e o seu porto no contexto
internacional. O movimento do porto da cidade de Lisboa diminuíra substancialmente. Tornando‐se
então urgente intervir, colocando‐o nas redes transeuropeias e simultaneamente articulando‐o com a
cidade.
A Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP) lança em 1988 um concurso de ideias para a
frente ribeirinha, dando origem ao despertar do interesse da opinião pública por este espaço da
cidade. Redescobrem‐se o rio e os benefícios de uma relação de proximidade entre este e a
metrópole.
Actualmente, dos processos de transformação da frente de água de Lisboa ressalta acima de
tudo a persistência de um desfasamento cidade/margem ribeirinha em termos físicos, funcionais ou
sociais.
Santa Apolónia: história de um lugar à beira‐rio

Santa Apolónia (entre Alfama e o Tejo)

O núcleo de Alfama e a sua zona ribeirinha foram‐se desenvolvendo ao longo da história através de
uma forte influência recíproca nos aspectos físicos, funcionais e sociais já na Lisboa muçulmana. Desde
cedo aí coexistiram diferentes classes sociais, encontrando‐se frequentemente ricos palácios paredes
meias com habitações humildes.
O assoreamento do rio veio possibilitar a extensão da ocupação até junto da praia, para
construção de infra‐estruturas que pudessem apoiar as actividades portuárias e comerciais crescentes.
Em consequência, no início do século XVI, D. Manuel ordena a construção das Tercenas da Porta da
Cruz (fundição de artilharia), um dos primeiros edifícios públicos da cidade, situado na esquina da
Muralha Fernandina. A praia de Alfama acolhia cais, mercados e feiras a que acorriam lisboetas e
estrangeiros.
O terramoto de 1755 e incêndio que se lhe segue vêm destruir praticamente todo o bairro de
Alfama, que se reedifica sobre a malha pré‐existente. Outro tipo de intervenção será aplicado na zona
ribeirinha, procedendo‐se ao alinhamento de fachadas, ao estabelecimento de aterros e ao
alargamento da via pública marginal.
Grandes mudanças surgem a partir de meados do século seguinte. Constrói‐se a linha férrea
de ligação de Lisboa ao Norte, resultando de uma política de construção de obras públicas empenhada
em recuperar o atraso em relação à Europa Industrial.
Dentro desta lógica progressista, inaugura‐se em 1865, no sítio do Cais dos Soldados, a nova
Estação de Santa Apolónia, destinada a passageiros e mercadorias. Assentava sobre grandes aterros,
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implicando a destruição de diversos palácios e estruturas industriais ao longo da frente ribeirinha
oriental, vindo a alterar a paisagem e o funcionamento da cidade.
A partir dos anos 70 do século XIX, o edifício da fundição sofre transformações de maneira a
adaptar‐se a novo uso: o de Museu Militar.
Na década seguinte inicia‐se um plano global de remodelação do Porto de Lisboa. Neste contexto
realizam‐se obras de modernização dos Cais de Santa Apolónia e Terreiro do Trigo e, mais tarde,
constroem‐se os armazéns portuários em estrutura de ferro.
A chegada dos anos 1940 fica marcada pela construção da Av. Infante D. Henrique. A divisão
cidade/porto torna‐se então ainda mais evidente, estando criada uma verdadeira barreira em termos
visuais e de acessibilidade entre Lisboa e o Tejo, a que se acrescentará a vedação da faixa ribeirinha
pertencente à APL.
Entretanto o bairro de Alfama, com uma população essencialmente de fracos recursos, sofre
de insalubridade e de degradação generalizada, chegando a propor‐se a sua demolição com base em
princípios higienistas. Cresce paralelamente um movimento de opinião pública apoiando a
recuperação patrimonial de Alfama.
Será no entanto necessário esperar até ao final dos anos 80 para que se instale um Gabinete
Técnico Local em Alfama, sendo seus objectivos prioritários a requalificação, a manutenção da
população existente e a criação de condições no sentido de apelar à fixação de faixas etárias mais
jovens, nomeadamente com introdução de novos equipamentos e através da reabilitação dos espaços
públicos.14
A partir desta década novos instrumentos de planeamento definem objectivos para as zonas
portuárias. No âmbito de uma segunda versão do Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha (POZOR),
identificam‐se as seguintes vocações para Santa Apolónia: o apoio a passageiros de cruzeiros turísticos
e de navegação fluvial; a náutica de recreio; as actividades marítimo/turísticas; a salvaguarda e
valorização do património histórico, arquitectónico e arqueológico; a cultura, o lazer e o turismo.
No que diz respeito aos planos municipais, prevêem, para o caso concreto de Santa Apolónia, o
reordenamento das áreas portuárias com a introdução de novas funções, salvaguardando os valores
patrimoniais e preservando o tecido residencial. No âmbito do PDM define‐se a Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão 1 (UOPG 1), englobando a área histórica central de Alfama, para a qual será
realizado o Plano de Urbanização do núcleo histórico de Alfama e Colina do Castelo.15 Este plano
abrange uma parte da zona ribeirinha, que define como uma das áreas mais susceptíveis de mudança
em termos de usos, propondo a qualificação do espaço público.
Em consequência, aposta‐se na faceta de plataforma turística do porto de Lisboa, tentando
tirar partido da situação privilegiada de Santa Apolónia junto ao centro histórico com a inauguração do
terminal de cruzeiros. Procede‐se também à requalificação da área ‐ nomeadamente com a
reconversão dos armazéns em equipamentos de apoio a passageiros dos cruzeiros, espaços comerciais
e de restauração e lazer. Estabelece‐se ainda uma frente aberta entre a cidade e o rio através da
demolição dos armazéns fronteiros ao Largo dos Caminhos de Ferro e a desactivação do troço de linha
férrea existente no cais para uso portuário.
A Exposição Mundial de 1998 opera um impacto significativo no espaço metropolitano e,
muito particularmente, ao longo do eixo ribeirinho ligando o centro histórico a Oriente.
Promovido pelo
Comissariado da Expo´98, implementa‐se um projecto de reabilitação da zona entre Santa
Apolónia e Marvila, com o objectivo de regenerar urbana e socialmente aquela área. Este programa, a
que se deu o nome de Caminho do Oriente, veio reforçar uma tendência positiva verificada na

14

CML (1993), p. 64.

15

CML (1996).
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requalificação das frentes ribeirinhas de Lisboa, ao contribuir para a reconversão de edificado obsoleto
cedido pela APL para restauração e comércio bem como para a valorização de muitos outros edificios.
Uma análise morfológica e funcional
Este troço de frente de água beneficia de uma orientação privilegiada, abrindo‐se para Sudeste e para
o estuário do Tejo, encaixando‐se numa encosta paralela ao rio, onde se encontram alguns edifícios e
conjuntos arquitectónicos notáveis, inseridos numa malha construída densa, cuja volumetria e
colorido rico se vêem realçados pela luz natural que neles incide. A colina e o rio integram assim um
cenário de grande beleza, desde há muito admirado por escritores e pintores.
A morfologia urbana actual da zona em que se centra o estudo resulta essencialmente de
intervenções levadas a cabo a partir do século XIX. No entanto, os seus limites do lado de terra
definem‐se segundo uma malha urbana que remonta à época pombalina ou até ao reinado de D.
Manuel. Se caminharmos apenas alguns metros para fora desta área, poderemos entrar na estrutura
urbana de Alfama, vestígio da época de ocupação islâmica (séc. VIII a XII).
A malha, tanto mais recente quanto mais próxima do rio, define essencialmente espaços
públicos lineares – ruas e linha de cais –, que estarão em princípio associados à circulação (pedonal ou
outra).16
A zona em torno do Museu Militar, prolongando‐se até ao rio, constitui uma situação de
excepção que vai romper com esta lógica, estabelecendo uma quebra no alinhamento de edificações
ao longo da Av. Infante D. Henrique e originando um espaço não linear propício à estada. Forma‐se
aqui um dos poucos espaços públicos amplos em que a cidade histórica e o rio se aproximam visual e
fisicamente. Também os cais, pela sua espacialidade aberta para o rio, se tornam potencialmente
favoráveis à paragem e contemplação.
A praça aberta para o rio
Constata‐se a existência de grande número de equipamentos de restauração/lazer, bem como de
estabelecimentos comerciais. Centram‐se na estação, nos pisos térreos dos edifícios da R. dos
Caminhos de Ferro e na zona de cais, ocupando os antigos armazéns.

16

A. Seixas et al. (1997).
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Existe uma clara diferenciação no tipo de estabelecimentos consoante se situem na área da estação ou
na área de cais, desde o investimento em termos de imagem até ao perfil dos potenciais e reais
utilizadores, vislumbrando‐se aqui algo da “cidade dual”.
Escritórios do sector privado ocupam partes dos armazéns reconvertidos da Doca do Terreiro
do Trigo, sendo no entanto mais significativa a presença de equipamentos comerciais ou de
restauração/lazer. Encontramos ainda alguns equipamentos culturais, de onde se destaca o Museu
Militar.
Para a zona de Santa Apolónia convergem grande parte dos diferentes meios de transporte de
passageiros que servem a metrópole. Esta característica tenderá a reforçar‐se com a abertura da
estação de metropolitano que se prevê para um futuro próximo.
Existem poucos edifícios ocupados com habitação. Contudo, o Bairro de Alfama, caracterizado
por uma considerável densidade populacional, faz fronteira com a área. Lamentavelmente pode‐se
constatar a muito fraca utilização do espaço público da frente de água pelos habitantes do bairro. A. F.
da Costa,17 no seu exaustivo estudo sobre a sociedade de bairro em Alfama, salienta o facto de,
maioritariamente, os habitantes do bairro apresentarem um perfil popular, exercendo, ou tendo
exercido, actividades pouco qualificadas ‐ associadas ao porto, à indústria ou ao terciário ‐, apesar de
também aqui se encontram quadros, profissionais liberais, indivíduos ligados às letras e às artes.
Uma grande percentagem desta população já esteve de alguma forma envolvida em
actividades ligadas ao porto, marcando o facto de forma significativa a identidade local. Isto acontece
mesmo depois das transformações operadas nos sectores portuários e alfandegários, indutoras de
reformas antecipadas e reconversões profissionais.18
Somos levados por isso a crer que, ao afastar‐se (ou ser afastada) do rio, a população tende a
perder um pouco da sua identidade, podendo enfraquecer‐se a sua consciência de cidadania.
Actividades no espaço público: para todos?
Verifica‐se a existência de algumas actividades portuárias de diferentes tipos ao longo de toda a frente
ribeirinha, que na maior parte do tempo não contribuem significativamente para grandes
movimentações no cais, coexistindo no espaço público com as actividades de lazer e restauração já
referidas, essas sim, causa de bastante movimento e circulação a determinadas horas. Durante a noite
– sobretudo ao fim de semana ‐ constata‐se uma nítida vocação para o lazer, animando‐se as zonas de
cais com a presença de frequentadores dos bares e restaurantes.
Alguns eventos vêm alterar pontualmente a rotina das utilizações habituais. Entre estes
destacam‐se os concertos de música dita “alternativa” promovidos pelo Lux,19 que por vezes se
realizam ao ar livre no Cais de Santa Apolónia ou no Terminal de Cruzeiros, espaço também utilizado
para outro tipo de eventos de carácter mais social (Festival Social).20 Também de cariz social, destaca‐
se a Festa dos Sem‐Abrigo organizada pela revista Cais. A este propósito salienta‐se ainda a presença e
pernoita de grande número de indivíduos deste grupo em torno da estação de comboios.
Dificilmente se identificam cidadãos usufruindo do espaço público para estada e convívio
durante o dia, exceptuando alguns indivíduos conversando na estação, pescando à linha ou passeando
no cais, e pequenos grupos em torno do quiosque da Av. Infante D. Henrique. À noite será sobretudo
junto aos bares que se regista maior movimento.
As esplanadas dos armazéns reconvertidos recebem número significativo de pessoas em dias
de bom tempo mas, constituindo um espaço público privatizado, apenas se destinam aos
consumidores dos restaurantes e bares.
Depreende‐se que se mantém, ao nível social, uma notória distinção de utilizadores
predominantes de um lado e de outro da Av. Infante D. Henrique: enquanto do lado de terra, apesar
de tudo, existe uma maior mistura e diversidade social, do lado do rio os novos usos relacionados com
17

A. F. da Costa (1999), p. 78‐84. Apesar disso, o nº de habitantes tem vindo a decair desde 1970, segundo dados fornecidos
pelo INE relativos às freguesias de Sto Estêvão e S. Miguel. Idem, p. 72.
18
Idem, p. 78.
19
O Lux marca presença como bar/discoteca de referência na noite de uma Lisboa cosmopolita
20
O Festival Social consta de uma “mostra de propostas alternativas de organização da sociedade”. (www.inde.pt)
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o lazer e o comércio parecem ter‐se apropriado em grande medida da zona portuária, atraindo
preferencialmente pessoas social e economicamente favorecidas.
Em Santa Apolónia identificam‐se grande parte dos problemas mais frequentes detectados no
espaço público das metrópoles contemporâneas, para além de alguns aspectos reveladores das
dificuldades presentes na reconversão das frentes de água urbanas.
Em primeiro lugar, registam‐se diversos inconvenientes derivados do trânsito em veículos
motorizados. O atravessamento da zona por uma via principal de circulação da cidade estabelece um
corte no território, dificultando as acessibilidades pedonais, nomeadamente o acesso ao cais.
Outro aspecto, que prejudica em grande medida as acessibilidades dos transeuntes e os valores
estéticos do espaço urbano, prende‐se com o estacionamento em zonas pedonais. Em alguns casos os
passeios encontram‐se de tal modo congestionados que a passagem de peões se revela praticamente
impossível. Torna‐se notória aqui a dialéctica congestão‐degradação dos centros históricos de que nos
falam J. Borja e Z. Múxi,21 não só derivada da utilização de veículos privados mas também devido à
grande concentração de terciário e à existência de um interface de transportes, funções que trazem
consigo a necessidade de grande número de lugares de estacionamento.
Podemos identificar, ainda como aspecto negativo neste espaço, a falta de elementos
arbóreos e a quase completa impermeabilização do solo. As opções em termos de mobiliário urbano
também não contribuem para a valorização do espaço, numa perspectiva estética e de conforto. Os
bancos, por exemplo, são praticamente inexistentes e os que existem são inadequados. Outros
objectos, como as paragens de autocarro, os candeeiros, as papeleiras, os pilaretes ou os suportes
publicitários, não apresentam qualquer combinação em termos de desenho ou materiais. Estes
aspectos vão impossibilitar a zona se estabeleça como lugar de convívio e lazer. A praça criada em
frente ao Museu Militar, bem como as áreas de cais, estarão dotadas das condições base para tal,
sendo no entanto necessário investir na melhoria do seu ambiente urbano em termos estéticos e
funcionais, privilegiando o peão em relação ao automóvel e a “Arte Pública” 22 em relação à
rentabilização económica do solo a todo o custo.

21

J Borja e Z. Muxí, in P. Brandão et al. (2000), p. 79.

22

Como Arte Pública entende‐se “o conjunto de artefactos de características eminentemente estéticas que mobilam o espaço

público” (podendo abranger o desenho do espaço, o paisagismo, a escultura ou até performances) A. Remesar in P. Brandão e
A. Remesar (2000), p. 67.
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A presença constante do automóvel
Para além dos problemas acima referidos, detectam‐se ainda alguns aspectos negativos característicos
das frentes de água, que prejudicam grandemente a complementaridade cidade/porto. A localização
exclusiva destas áreas urbanas proporcionou a gentrificação ‐ que não se combateu ‐ e o predomínio
do lazer, ignorando as funções tradicionais portuárias e a população local. Parece haver aqui uma
colonização do porto pelas lógicas de transformação das metrópoles da rede internacional, dominadas
pelos actores integrados na sociedade global/informacional. No entanto, apesar do investimento em
equipamentos voltados para a projecção da metrópole no exterior, o tratamento – ou neste caso o
não tratamento – do espaço público aparece como um contra‐senso.
Num troço de frente de água contíguo à cidade histórica e popular, mais do que em qualquer
outro, a continuidade física e simbólica torna‐se essencial para o reatar de uma ligação perdida. Na
frente ribeirinha de Santa Apolónia tal não acontece, como vimos, em diversos aspectos, sejam eles
morfológicos, funcionais ou sociais, nem são conhecidos projectos que apontem nesse sentido.

Propostas para um lugar de identidade
Pode‐se constatar que praticamente não há apropriação deste espaço público pela população local. A
tendência para o distanciamento cidade/porto, iniciada em Lisboa no século XIX, não mostra aqui
sinais de inversão, no que diz respeito ao reforço de identidade da população local através das funções
presentes na frente de água.
Aponta‐se como principal razão a especialização do porto iniciada no século XIX, a
consequente mudança de tipo de actividades portuárias ‐ com redução significativa da mão de obra
necessária – e a alteração da configuração espacial da margem – com a destruição dos pequenos cais
para embarcações de pesca. O distanciamento radicalizou‐se sobretudo com a criação de áreas
vedadas ao acesso público, não só na frente ribeirinha de Santa Apolónia/Terreiro do Trigo, como em
praticamente toda a cidade.
Acrescenta‐se ainda o factor de separação introduzido pela Av. Infante D. Henrique, ainda hoje um
obstáculo à eficaz integração da frente de água na cidade histórica.
Ao longo deste processo, a população de Alfama vai‐se afastando do rio, com o qual sempre
estivera estreitamente ligada, como já vimos, tanto pela proximidade física como pela sua
dependência em relação às actividades ribeirinhas. Mesmo perante a presente conjuntura de
intervenção urbana, defensora de uma aproximação cidade/rio, as populações locais parecem ficar
esquecidas nas prioridades das reconversões das frentes de água. No presente caso, a política
mercantilista da APL opta preferencialmente por concessionar os seus espaços para funções rentáveis,
que poderão por isso suportar rendas mais elevadas. Ficam então comprometidas as hipóteses de
aproveitamento dos espaços portuários desactivados para equipamentos destinados à população
local.
Apesar disso, evidencia‐se a importância desta frente ribeirinha no contexto mais abrangente
da cidade de Lisboa tanto nos aspectos funcionais como nos aspectos identitários.
Quanto aos primeiros, salienta‐se antes de tudo a presença de um importante interface de
transportes, em que predomina a estação de comboios como equipamento multifuncional gerador de
actividades diversas e agregador de diferentes tipos de actividades à sua volta. Este terminal constitui
o nó de ligação da capital com outras importantes cidades do país e internacionais, estabelecendo‐se
como Estação Central da capital ‐, hoje com o fluxo de tráfego de passageiros diminuído, devido à
Estação do Oriente. Associada aos transportes, regista‐se ainda a passagem da via mais directa de
ligação do centro histórico à nova centralidade a Oriente.
Outra função presente no sítio consiste na significativa concentração de organismos e serviços
públicos relacionados com a cidade e com o seu papel de capital, constituindo uma referência
essencial para a definição de um pólo de actividades institucionais, aqui conjugado com o centro
histórico.
Também os equipamentos e eventos culturais localizados na área de estudo se caracterizam
por uma importância significativa à escala metropolitana.
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Não menos importante que as funções urbanas animadoras do espaço público, é o valor
identitário do lugar que poderá ajudar à construção de uma ideia de cidade para os lisboetas. Destaca‐
se aqui o papel essencial do património urbanístico e arquitectónico, riquíssimo neste troço de cidade
histórica, ao qual se acrescenta o valor simbólico e paisagístico do estuário do Tejo.
Constitui‐se ainda nos cais uma zona onde domina a função de lazer com muita procura por
parte de certos grupos de citadinos o que, embora comporte alguns aspectos positivos, também
poderá comprometer a evolução sustentada deste lugar privilegiado e simbólico da cidade se outras
funções não atenuarem a tendência para a mono‐funcionalidade.
À função de lazer vão‐se ainda conjugar as funções de entreposto comercial e de plataforma
turística, dois usos de solo considerados fulcrais para um desenvolvimento bem sucedido da frente de
água da capital e sua pertença à rede de metrópoles internacional.
A zona de Santa Apolónia representa uma importante porta de entrada na cidade histórica,
seja chegando por rio, por estrada ou por comboio. Por isso, a imagem do seu espaço público e as
funções nele presentes assumem uma importância fulcral para o modo como a cidade é considerada
do exterior, razão pela qual se identificam acções de reconversão urbana reflectindo a lógica da
competitividade inter‐metropolitana.
Estas actividades associadas a redes globais desenvolvem‐se num cenário de grande valor
patrimonial e simbólico, para muitos – portugueses e estrangeiros ‐ representativo de uma identidade
lisboeta simultaneamente histórica, popular e cosmopolita..
No entanto tais intervenções e actividades só terão um efeito verdadeiramente positivo no
desenvolvimento económico‐social da metrópole se orientadas por um sistema de funcionamento
concertado, que permita às funções de carácter local sustentarem o papel deste espaço urbano como
contributo para o posicionamento de Lisboa na rede de metrópoles internacional. Ou seja, este espaço
público terá de ser apropriado pela população local com ele identificada. Apenas assim o lugar se
manterá o vivo e apelativo ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento da metrópole com
o constante reforço de identidades e de cidadania.
Para tal poderá contribuir em grande medida o funcionamento do edifício da estação, monumento
marcante na imagem urbana, reforçando‐se a variedade de funções que já comporta e abrindo‐o à
diversidade de utilizadores. A par dos passageiros dos comboios, de meios socioeconómicos bastante
diversificados, de moradores locais e dos funcionários da estação, regista‐se a presença constante de
indivíduos nitidamente desintegrados da sociedade global/informacional, como “sem‐abrigo”,
pedintes ou “arrumadores”. Trata‐se de um verdadeiro espaço público no sentido de um lugar aberto
a todos, constituindo uma amostragem das desigualdades sociais presentes na metrópole
contemporânea.
Estaremos certamente perante um dos fenómenos positivos identificados por J. Borja e Z.
Múxí nas novas tendências relativas ao espaço público: as estações multifuncionais como pólos de
dinamização de zonas urbanas ‐ característica que tenderá a reforçar‐se e expandir‐se com a entrada
em funcionamento da estação do metro.
Na realidade, concentram‐se múltiplos usos do solo e de funções urbanas naquele troço de
frente ribeirinha, condição essencial para a manutenção de um espaço sustentável. Infelizmente,
falham alguns aspectos essenciais para que se verifique um desenvolvimento sustentável: a
complementaridade cidade/frente de água, a vivência do lugar por parte da população local e a
qualidade do espaço público em termos físicos.
De uma separação assumida cidade/porto, baseada na incompatibilidade funcional parece
passar‐se a uma separação cidade/frente de água dissimulada: não existem barreiras físicas
intransponíveis, mas as lógicas dominantes de intervenção na metrópole contemporânea geram uma
segregação social e funcional evidente. Os habitantes de Alfama não se apropriam dos espaços junto
ao rio, talvez por disso se terem desabituado, mas mais certamente por não encontrarem aí
equipamentos ou espaços públicos apelativos.
Muito poderá ser feito no sentido da melhoria daquele ambiente urbano, esperando‐se, por
um lado, que a conclusão das obras e abertura da estação de metropolitano venha permitir a
requalificação do espaço público, por outro, que as áreas hoje subaproveitadas ou os edifícios
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abandonados venham a ser utilizados pela população local que, idealmente, participaria de forma
activa no processo de requalificação. Poderiam gerar‐se então, a partir de uma “arte dos cidadãos”,
sentimentos de identificação com o espaço que contribuiriam para a sua sustentabilidade e a da
metrópole.
Se a multifuncionalidade desempenha um papel essencial pela diversidade de utilizações e de
utilizadores que implica, suscitando uma evolução sustentável, proporcionando segurança, criando
vivências apelativas e contribuindo para o reforço da participação democrática da sociedade civil nas
questões da cidade, não podemos esquecer que, para que tal aconteça, torna‐se necessário criar
outras condições que tornem o espaço público apropriável com afeição pelos cidadãos. A
requalificação do património arquitectónico fará parte deste processo, mas sem o cuidado posto nos
pormenores23 e o investimento na Arte Pública, o “direito à cidade” como base do futuro do homem
ficará comprometido... porque este implica, inevitavelmente, o “direito à arte” acessível a todos.
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Sofia Águas
OS CANDEEIROS DE LISBOA: 1755 -1928
Streelamps are one of the most significant elements in the urban landscape, a
landscape working 24 hours and that it requires of the illumination.
The supports of this illumination have gone evolving in parallel to the design of the
contemporary cities. They have gone adapting to the energy and technological
changes. They have improved their efficiency and they have adapted their
aesthetic to the technical, environmental and aesthetic requirements of the society
to that they serve
.In her work of DEA, Sofía Aguas, she carried out a splendid analysis of the
evolution of the streetlamps of Lisbon, from the date of 1755, when the tsunami,
razed the old city of Olisipo to open the way to modern Lisbon.
In this electronic book of the collection e-polis, we present a complementary
document of that thesis of DEA. Sofía Aguas developed an interactive catalogue in
which can see the group of projects thought for the Lisbon streetlamps, as well as
a splendid documentation picked up from old photographic archives.
PPS Format 15,1 MB

Sérgio Oliveira
OS ADOLESCENTES E O ESPAÇO PÚBLICO
Pocas veces podemos hallar un trabajo de investigación cuya mayor motivación
sea la práctica profesional y que pretenda, a través de la misma, hallar respuestas
a las preguntas que se plantean diáriamente a nivel profesional.
Este trabajo de Sergio Oliveira, tesis del Mestrado Desgin Urbano, es uno de
ellos. La práctica profesional del autor como arquitecto municipal en el área
metropolitana de Lisboa, le ha llevado a preguntarse y a intentar hallar
respuestas, acerca de un tema que raramente preocupa a investigadores y
políticos: cómo viven y cómo consideran el espacio público este grupo de
personaas que agrupamos bajao la categoría de Adolescentes.
Esta tesis fues presetnada en junio del 2006
PDF Format:

Jesús Pedro Lorente (ed)
ESPACIOS DE ARTE CONTEMPORÁNEOS GENERADORES DE
REVITALIZACIÓN URBANA
Re-edición electrónica de un referencia importante que plantea el estudio de las
relaciones entre los espacios dedicados al arte y los procesos de regeneración
urbana, a través del análisis de diversos estudios de casos.
Originalmente ISBN 84-87663-24-9 DL Z-3611-97, publicado por INO
Reproducciones, S.A.
PDF Format.
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Jesús Pedro Lorente (ed)
THE ROLE OF THE MUSEUMS AND ARTS IN THE URBAN
REGENERATION OF LIVERPOOL
This book tries to establish the role of the museums and galleries of art in the
regeneration of Liverpool. For the authors, after a period of interest towards the
culture, now we are in front to the proclamation of investments in the culture to
extract potential social benefits. If the museums and the culture create few working
places (and even fewer for technical staff well paid), the culture can develop an
important role in the urban regeneration of zones as the poorest areas of Liverpool
in terms of physical renovation of the historical buildings, the development of new
areas of life in decadent districts of the city and the social development of the
community.
A classical reference, originally publishe by the Centre for Urban History.
University of Leicester, 1996 and electronically re-edited in this collection.
PDF FORMAT.

A. Remesar (Ed)
ART FOR SOCIAL FACILITATION. Waterfornts of Art I
Every two years, the Public Art Observatory, organizes in Barcelona the International
Conference Waterfronts of Art. Every edition tries to study a topic linked with Public Art,
Urban Design,Urban Regeneration. The first one of these conferences carried out in the
Scientific Park of Barcelona, with the support of the ARCS programme of the
Generalitat de Catalunya and of the research project PB95-0897 of the MEC was held
in
1999.
The topic of this conference was that of the role of the art in the processes of social
facilitation. The texts are organized in the chapters " Mapping the Waterfront ", " The
Role of Public Art and Urban Design in the promotions of City's Social Identity ", " The
Artist in front of Public Space ". The participants who contributed the texts were J.
Verwijnen, R. Marshall, G.B. Ingram, J.P. Coast, M. McCormick, David Haley, Doug
Sandle, P. Brandao - V. Vilela, B. Lucea, F. Aragall, Graham Roberts, Carole-Anne
Davis.
PDF. FORMAT
ISBN 84-475-2192-3

A. Remesar (Ed)
URBAN REGENERATION A CHALLENGE FOR PUBLIC ART
[1999]. EDITION 2005
Urban Regeneration. A challenge for Public Art, supposed the start of a trend of
critical thought related to the topics of Public Art, Urban Regeneration and Urban
Design. This trend agglutinated around the Public Art Observatory that, still today,
develops its activities.
The book gathers a series of critical proposals organized in the chapters " Art and
Design in/for Public Space ", " Forms and Representations of Public Art/Public
Space. The Producer/User Dilemma " and " Public Art / Cities in Competition:
Strategies, Bridges and Gateways ", with the participation of, among others, Sergi
Valera, Ray Smith, Martí Peran, Ian Rawlinson, Chaké Matosian, Enric Pol,
J.Hyatt,,J. Gingell or T. Bovaird
ISBN 84-475-1737-3
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José Guilherme Ribeiro Pinto de Abreu
A ESCULTURA NO ESPAÇO PÚBLICO DO PORTO NO SÉCULO
XX Inventário, História e Perspectivas de Interpretação
A Escultura no Espaço Público do Porto no Século XX es la Tesis de Master en Historia
del Arte por la Universidade de Porto y dirigida por el Prof. António Cardoso y defendida
en 1998
Como es habitual en los trabajos de J. Guilherme Abreu, en esta tesis se combinan el
buen decir con el buen hacer sustentado en la tenacidad y la constancia, dos valores hoy
en día poco presentes entre muchos investigadores del mundo del Arte.
La tesis se estructura en seis capítulos que constituyen una inmejorable presentación y
guía del arte público de Porto
Un elemento importante de esta tesis fue la confección de una base de datos que,
obviamente no es accesible en este libro, pero que constituye un instrumnento de primer
orden para el desarrollo de actividades de investigación y difusión sobre el arte público
de esta ciudad.
Formato PDF
ISBN: 84-475-2765-4

Blanca Fernández Quesada
NUEVOS LUGARES DE INTENCIÓN:. Intervenciones artísticas en
el espacio urbanocomo una de las salidas a los circuitos
convencionales: Estados Unidos 1965-1995
Edición electrónica de la tesis doctoral de la Dra. Blanca Fernández, presentada
en 1999 en la Universidad Complutense de Madrid dirigida por el Dr. Manuel
Parralo.
La tesis aborda de manera precisa y concisa cómo el Arte se aproxima al espacio
público provocada, por una parte, por su salida de los circuitos artísticos
convencionales y, por otra, por ciertos cambios de actitud entre los artistas que se
traducen en una nueva intencionalidad sobre el espacio público, teñida de
activismo político
La tesis considera, también, el papel de las administraciones pública en la
promoción de las artes en espacios urbanos, así como las características y
tipologías de las intervenciones artísticas. Aunque el análisis se centra en la
experiencia EE.UU., los datos aportados y las consideraciones críticas permiten
realizar algunas extrapolaciones a la situación de nuestras ciudades.
Formato PDF
ISBN: 84-475-2766-2

A. Remesar (ed)
Public Art and Urban Design. Interdisciplinary and Social
Perspectives. Waterfronts of Art III
with the praticipation of Malcom Miles, Pedro Brandao, Z. Muge Akkar, Alexander
R. Cuthbert, Margareth Worth, Paul Usherwood, Helena Elias, Inês Marques,
Carla Morais, Anne Douglas In collaboration with Chris Fremantle and Heather
Delday, Stephanie Bourne, Tania Carson, Ayu Suartika, Cristóvão Valente Pereira,
Andrew Gale & Martell Linsdell , David Haley, Milne & Stonehouse .
PDF format
ISBN: 84-475-2767-0
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DA AZINHAGA À ESTRADA. MEMÓRIA E IDENTIDADE NA ZONA
ORIENTAL DE LISBOA
Ana Rita Ochoa Universidade de Barcelona ‐ Universidade da Beira Interior Covilhã
Summary
This study is based upon a reflection about the factors present in the construction of certain space’s identity and in the
existing relations between memory and place.
It is taken as example the Oriental Area of Lisbon (already studied in previous papers, under different perspectives), in which
is foreseen to exist an oriental identity, disclosed in a physical and social homogeneity, in a group of characteristics that
distinguishes this area from the remaining city reality.
Because of its condition as living spaces – in opposition to edified patrimony, “petrified places” (Fortuna, 1999) –, the public
urban spaces reveal different time spaces as a support of the edified unity, translating place’s specificity trough its trace,
establishing themselves as identity factors, susceptible to create new urban living experiences, if readapted to contemporary
times…

Como se constrói a identidade de um lugar? Que factores estão presentes na individualização de um
determinado contexto, na sua diferenciação em relação a outros contextos? Como se determina a
identidade de uma cidade?
Parte‐se do princípio que a caracterização de um lugar se terá que realizar com base na análise de uma
realidade mais abrangente, que não apenas a contida no seu limite físico, bem como numa leitura não
só do seu passado, como também do seu presente. Assim, ter‐se‐á em conta por um lado, a
intersecção de várias identidades que o conformam e por outro, a acumulação, resultante da
sobreposição de “vários tempos sobre um mesmo espaço, de várias contemporaneidades sobre a
nossa própria contemporaneidade” (Grande, 2002: 168).
Na confluência destes dois factores – intersecção e acumulação – situar‐se‐á a identidade urbana de
um determinado lugar.
1.Para a definição de uma identidade oriental
A Zona Oriental de Lisboa, “parte esquecida da cidade” ao longo do seu desenvolvimento urbano,
durante muito tempo associada a industrias decadentes e a bairros sociais desqualificados, tem vindo
actualmente a sofrer intervenções com vista à qualificação tanto da sua frente ribeirinha como da sua
vertente interior24.
No âmbito destas intervenções torna‐se importante uma leitura do lugar, ao qual se pressente
corresponder uma determinada homogeneidade – uma identidade oriental – que o distingue da
restante realidade da cidade. Segundo os pressupostos anteriormente apontados, para a definição
dessa identidade, considerou‐se relevante:
1 ‐ Realidade supra Zona Oriental – intersecção entre: identidade portuária (da cidade), cidade
industrial, condição periférica, … (num âmbito de estudo mais alargado, poder‐se‐á prosseguir
à extracção de mais desígnios que, directa ou indirectamente, afectam aquele território).
2 ‐ Realidade específica da Zona Oriental – acumulação: sucessão de “vocações”.

24 Para a problemática em questão não se considerou relevante elaborar uma delimitação geográfica rígida do que
se considera Zona Oriental. No entanto, para efeitos de visualização, poder‐se‐á demarcar grosso modo o seu
âmbito entre Santa Apolónia e o término da cidade, junto à Ponte Vasco da Gama.
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Intersecção Cidade portuária – uma identidade própria?
Parler de “ville‐port”, c’est le plus souvent expliquer l’origine de la ville et désigner le facteur essentiel
de la croissance urbaine, comme éventuellement de sa mise en crise. (Fabre, 1992 : 179)
As cidades portuárias ocuparam desde sempre um papel de destaque na História e na
Economia mundial. O valor simbólico da sua relação com a água e o porto, elemento de dinamismo
espacial, são factores responsáveis pela sua força identitária que contribui para as distinguir de todas
as outras cidades (Ferreira, 1999).
As frentes de água, lugares onde o valor simbólico se espelha de forma mais evidente, por
meio de uma urbanidade própria, tendem a alternar a função de lazer com a função portuária – culto
versus marginalização (Meyer, 1999). Na grande maioria das cidades portuárias, este espaço está,
desde o modelo territorial da cidade industrial, fechado à cidade; daí que sucessivas operações de
regeneração urbana tentem recuperar a sua fruição.
O porto (mais especificamente, a água) justifica a fundação da cidade, bem como o seu
desenvolvimento, impondo a sua lógica no espaço25 e marcando não apenas o território – segundo as
suas especificidades e a própria tradição urbanística do lugar –, como a própria sociedade local. De
uma forma geral, as cidades porto tiveram o seu crescimento, até uma certa fase, ao longo da frente
de água26, o que lhes confere formas semelhantes de evolução e por consequência, da própria
fisionomia urbana.
As cidades portuárias distinguem‐se pela dinâmica da sua Economia e pela maior abertura às
relações com o exterior (Chaline, 1994), o que origina uma também maior abertura à inovação social e
tecnológica, à transferência de conhecimento e à interculturalidade.
Na cidade de Lisboa, apesar da inacessibilidade a que está votada grande parte da sua frente
ribeirinha, a proximidade com o Tejo e a condição portuária constituem importantes marcas
identitárias.
O porto, com a sua linearidade, que o leva a ocupar a quase totalidade da frente de água,
marca particularmente a parte oriental da cidade. Infraestruturas com ele relacionadas – fábricas,
armazéns, gruas, silos, contentores, cais, docas, a própria habitação operária – configuram uma
paisagem urbana monumental que ali persiste (apesar de uma fatia ter sido substituída, no âmbito da
operação Expo’98), como memória de um passado ligado primeiramente à faina fluvial27, mais tarde à
industrialização/desindustrialização. Ainda que em “estado dormente”, a sua presença é
incontornável, marcando física e socialmente todo o território oriental.

25

Espaço este sujeito a uma constante evolução, devido às frequentes mudanças tecnológicas no tráfico portuário.
O crescimento ao longo da frente de água está documentado em vários estudos, justificando‐se pela importância
da água como via de circulação e da acessibilidade gerada pelo barco e por uma topografia mais plana, facilitando a
edificação.
27 Por oposição à zona ocidental, mais ligada ao movimento marítimo.
26
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Cidade industrial
De uma forma geral, a cidade portuária também é uma cidade industrial. O porto funciona, nos
primeiros momentos da industrialização, como uma lógica a priori (Custódio, 1994), condicionante à
instalação de unidades fabris, que por sua vez também se tornam responsáveis pelo desenvolvimento
e aumento de escala da estrutura portuária. Com o incremento da industrialização, esta relação
especializa‐se, desenvolvendo‐se áreas na cidade de “vocação industrial”, com habitação operária, em
zonas periféricas28 (hoje centrais).
Foi o que sucedeu na Zona Oriental de Lisboa; as primeiras manufacturas instalaram‐se ao
longo do Vale de Chelas, direccionando‐se progressivamente para junto do porto.
Já no século XX, dá‐se toda uma especialização industrial da Zona Oriental, em particular da frente
ribeirinha, materializada no Plano de Urbanização de Lisboa de De Gröer (1948) que a assume como
“área de vocação industrial”29.
O expoente máximo desta vocação constituiu‐se na unidade planeada em Cabo Ruivo (Zona
Industrial do Porto de Lisboa), com continuação pelo Tejo até Vila Franca de Xira, da qual constava a
Fábrica de Gás da Matinha, considerada na época “uma obra de alto nível europeu” (Consiglieri e Abel,
2002: 112). A memória industrial confunde‐se com o tema da identidade nacional – a projecção, pelo
Antigo Regime, do país como uma potência desenvolvida…
Hoje, prevendo‐se a destruição da Fábrica da Matinha (em lugar da qual deverá surgir uma
nova urbanização), noticia‐se a vontade de preservação dos seus quatro gasómetros – testemunhos da
indústria de produção e distribuição de gás de cidade –, considerado o seu valor não só para a Zona
Oriental, como para a própria História da cidade (Ribeiro, 2005a).
Num contexto semelhante, em Milão, no núcleo industrial da Bovisa, aquando da demolição
da antiga fábrica de sabão Sirio em 2003, a destruição de uma emblemática chaminé deu origem a um
protesto por parte de uma associação local. Considerada como um “símbolo do passado industrial do
bairro” os demolidores (ou aqueles que autorizaram a demolição) foram intitulados de “ladrões de
memória” (Foot, 2005: 37).
Nas ex zonas industriais (Zona Oriental em Lisboa, Bovisa em Milão, Poble Neu em Barcelona,
entre outras), mesmo constituídas hoje por estruturas obsoletas e vazios resultantes da
desindustrialização, os habitantes reivindicam para si um passado que lhes é familiar, presente no
edificado, no espaço público, ou na toponímia.
No entanto, a própria população também se vai renovando; grande parte dos habitantes da
Zona Oriental é de fora, não tendo tido contacto aquele passado; daí que o sentido dessas estruturas
tenha que ser repensado. Não se estando a defender a mera substituição (prática corrente na

28

Esta localização na periferia deve‐se por um lado, à legislação industrial que, por razões de salubridade pública,
assim o requeria; por outro, era obviamente nos arredores da cidade que se localizava um maior número de
terrenos livres e mais baratos, o que convinha ao interesse dos investidores.
29 Uma das razões apresentadas para a localização industrial a nascente seria a questão dos ventos dominantes,
supostamente para afastar a poluição. No entanto, existe o outro lado da questão: terrenos mais baratos e grandes
áreas desocupadas, possibilitando intervenções a grande escala, não só de indústria, como também de habitação
social para dar resposta aos problemas de alojamento da grande quantidade de pessoas que afluíam à cidade,
fenómeno comum a várias metrópoles e cujo urbanismo dos CIAM procurava resolver.
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actualidade), questiona‐se no entanto a preservação destas ruínas no sentido meramente museístico,
quando não integradas numa ideia contemporânea.

Condição periférica
O território oriental foi desde sempre um território marginal, de periferia, em relação a Lisboa, factor
que terá também motivado uma identidade própria. Tal como Alcântara (no sector ocidental),
constitui‐se como zona de desenvolvimento industrial, desenvolvimento este que possibilitou a sua
integração no perímetro da cidade, apenas no final do século XIX.
Os movimentos de expansão e as lógicas de crescimento urbano deram‐se maioritariamente
para poente, onde se situam igualmente as áreas mais nobres; mesmo existindo intenções de
ocupação a oriente, não se concretizaram, ou vêm mesmo a revelar‐se prejudiciais, como o foram as
políticas de localização da indústria e de bairros sociais, originando um crescimento socialmente
orientado, assente em monofuncionalidades urbanas. A Zona Oriental foi‐se isolando
progressivamente, não só em relação ao conjunto da cidade, como também em relação ao rio30.
Esta marginalidade marcou o território física e socialmente. Se foi responsável no passado pela
instalação de conventos e quintas que procuravam isolamento e qualidade ambiental, foi‐o
igualmente pela vocação industrial. Hoje é um território central na cidade, mas o monoclassismo
(classes sociais baixas) leva ao desinvestimento sucessivo na melhoria das condições de habitação, no
património ou no espaço público.
A grande diversidade de proveniências de trabalhadores – rural, imigrantes, de diferentes
partes de Lisboa – contribuindo com as suas diferentes formas de estar e de pensar, originou uma vida
social específica, traduzida em locais de encontro populares, bem como num forte espírito associativo,
manifestado em várias associações e colectividades, numa reacção de reforço dos laços internos, por
oposição à segregação. Este é também um factor decisivo para a definição da identidade da Zona
Oriental. Porque a memória não se constrói apenas com lugares físicos, mas também com pessoas – “é
móvel e não apenas fixa em edifícios e ruas” (Foot, 2005).

30

As razões da segregação da Zona Oriental são exploradas em trabalhos anteriores. Esta tendência é mais notória
até ao século XIX.
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Sobreposição . Sucessão de vocações na Zona Oriental de Lisboa
A realidade "já não pode ver‐se como um todo unitário mas, antes pelo contrário, como algo que nos
aparece como a justaposição de estratos diversos” perante os quais os arquitectos ou urbanistas não
podem fazer outra coisa do que “reler, redistribuir este sistema de sobreposições” no desenho da
cidade contemporânea. O nosso trabalho aproxima‐se hoje mais do arqueólogo do que do profeta da
forma urbana. (Ignasi Solá‐Morales em Grande, 2002: 173)
A Zona Oriental de Lisboa é actualmente uma acumulação de vários passados, de “várias zonas
orientais”; é esta sobreposição de “camadas” e aquilo que dela resulta que vai definir a sua identidade
urbana, não tanto cada uma destas componentes nem a sua progressão cronológica.
A evolução urbana deste sector da cidade baseia‐se numa sobreposição de fases; desde o
início que, ao contrario da restante estrutura da cidade que de uma forma geral se ia apoiando na
diversidade, a Zona Oriental desenvolveu‐se por funções quase únicas, como se de vocações inerentes
ao território se tratassem (o que é também uma das causas da sua segregação).
Resumidamente: Depois de um primeiro momento de ocupação árabe, inicia‐se a primeira
vocações: a vocação religiosa. Os primeiros grandes proprietários da região estavam ligados às ordens
religiosas que ali instalaram conventos, procurando o isolamento, fora da cidade31.
Já no século XVII, prolongando‐se pelo século XVIII, forma‐se progressivamente uma rede
qualificada de quintas de recreio e palácios, muitos deles em anteriores propriedades religiosas que
passam a pertencer a nobres, que ali se instalavam em busca de um ambiente calmo, mas
simultaneamente próximo de Lisboa. À vocação religiosa sobrepõem‐se a vocação de lazer32, aliada ao
abastecimento de produtos hortícolas à cidade.
O destino destas quintas não foi igual: muitas foram expropriadas, no século XIX, para a
construção de infraestruturas; outras foram reutilizadas pela burguesia em ascensão para unidades
manufactureiras, mais tarde fábricas; outras deram ainda origem a habitação operária. Com a extinção
das ordens religiosas em 1834 e consequente venda em hasta pública dos bens religiosos, dá‐se
também a ocupação industrial de antigos espaços conventuais.
Assim se conforma a última das vocações: a vocação industrial, relacionando‐se com o porto e
com as infraestruturas rodo ferroviárias. Esta foi provavelmente a aptidão que mais marcou aquele
território33 (e consequentemente a sua identidade), constituindo‐se como a dimensão mais relevante
do seu passado, pela especialização que exigiu do território; impedindo a diversidade funcional, foi
igualmente responsável pela sua desintegração da cidade.
À industrialização sucedeu‐se a desindustrialização; as fábricas desaparecem, tornando‐se
ruínas – símbolos de um fulgurante passado industrial. O problema coloca‐se hoje na reconversão das
infraestruturas do sistema porto34 – espaços obsoletos e vazios urbanos sem função.
Esta sucessão de vocações efectuou‐se com base numa sucessiva reocupação de estruturas,
fazendo da “reciclagem” uma tónica dominante na História da parte oriental da cidade, ela própria um
elemento caracterizador da sua identidade. A Zona Oriental é hoje o resultado desta sobreposição de
vocações – mais uma substituição que uma coexistência –, aliando um carácter rural (dado pelas
quintas e hortas) a uma especialização industrial, que se reflecte não só no edificado, como no espaço
público ou na toponímia.
2.Espaço público e identidade
À sobreposição de vocações corresponde uma sobreposição de tecidos; a justaposição abrupta do
urbano ao rural (em particular na parte interior) deu origem a um território fragmentado, no qual se

31

E que acabaram por funcionar como focos de desenvolvimento (na escolha da sua localização estava muitas vezes
presente essa intenção ‐ é o caso do Convento da Madre de Deus).
32 Não existe verdadeiramente uma substituição, dado que muitas quintas coexistiam com os conventos.
33 Foi com a industrialização que a população mais cresceu, em particular na zona ribeirinha, com índices
demográficos dos mais significativos em Lisboa, nos finais do século XIX e primeiras décadas do XX (Consiglieri e
Abel, 2002).
34 Entende‐se aqui por sistema porto: o porto em si, as indústrias e as infraestruturas rodo ferroviárias com ele
relacionadas.
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denota como que um passado adormecido, subjacente à estrutura actual de tipologias recentes35. Este
passado revela‐se não só no edificado, mas também nos espaços urbanos públicos que funcionam
como seu suporte e a ele se adaptam, por força do crescimento urbano.
Pelo que se consegue depreender da cartografia (as cartas mais antigas terminam
invariavelmente em Santa Apolónia), a estrutura viária seguia uma lógica de organização ribeirinha,
com poucas distribuições de tráfego para o interior.
É interessante verificar como na frente ribeirinha – constituindo, juntamente com o Vale de
Chelas os primeiros eixos de crescimento – o espaço possui um carácter “mais urbano”; ao contrário
do território interior, existem aqui espaços simbólicos – que desempenham um importante papel na
construção da identidade social urbana (Valera e Pol, 1999) –, como praças e largos junto a edifícios
notáveis: envolvente da Estação de Santa Apolónia, Largo do Beato junto ao Convento do Beato, ou
Praça David Leandro da Silva com edifícios Art Nouveau.

Tal como acontece na maioria das cidades ribeirinhas, a frente de água encontra‐se ocupada por
estruturas portuárias; apenas algumas pequenas áreas se encontram libertas, possibilitando o acesso
físico e visual à água, elemento simbólico, ela própria espaço público.
A estruturação das ruas, “elemento fundamental na textura do tecido urbano” (Dias, 1999:
305), na envolvente ribeirinha, segundo a topografia e a própria proximidade às fábricas, revela uma
maior ligação à cidade. Existem mais exemplos de arte pública (embora não muitos) que na parte
interior do território oriental, onde o carácter rural/periférico se mantém mais evidente.
Na sua vertente mais interior, a paisagem da Zona Oriental é estruturada através de um
sistema de azinhagas, que, indiciando a antiga rede viária e compartimentando a paisagem,
constituem uma notável adaptação à morfologia do território e às suas condicionantes orográficas. As
principais azinhagas encontram‐se dispostas ao longo das linhas de festo ou de talvegue, sendo as
ligações entre elas asseguradas por outras, perpendiculares às encostas (Sisti, 2005). A abertura
posterior da Estrada de Circunvalação (1847‐42) ditou a alteração desta rede primitiva.
Das Estradas – caminhos rurais de saída da cidade – saíam vias secundárias ligando aos vários
núcleos e à zona ribeirinha. Em todo o território verificam‐se tipos como Becos, Calçadas, Escadinhas,
reminiscências de épocas anteriores, muitos deles contemporâneos das quintas.

35

Este fenómeno dá‐se não tanto nos Olivais, onde houve uma substituição quase total de tecido urbano, mas mais
em Chelas, onde, devido a uma topografia irregular, não foi possível essa substituição, mantendo‐se grande parte da
estrutura urbana antiga. Já na frente ribeirinha, a sobreposição deu‐se pela substituição de funções no edificado – a
já referida “reciclagem” –, mais que no próprio tecido urbano.
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A comparação do Atlas da Carta Topográfica de Lisboa – realizado sob a direcção de Filipe Folque entre
1856 e 185836 – com a cartografia actual, ilustra a “mudança de tipo” de alguns espaços urbanos. A
antiga Estrada de Chelas é hoje Rua do Sol a Chelas e a antiga Rua Direita de Chelas corresponde à
actual Estrada de Chelas… A actual Estrada de Marvila era no século XIX Rua Direita dos Ananazes, já
na altura bifurcando‐se em dois caminhos: o Vale Formoso de Cima e o Vale Formoso de Baixo, ambos
conduzindo aos Olivais.
A mudança de tipo poderá estar relacionada com o “grau de urbanidade”, ou seja, com o
processo de integração num tecido mais urbanizado, ou com modificações nas suas características
essenciais, como a construção nos dois lados de um caminho (dando origem a uma rua), o seu
alargamento, ou o abandono da exclusividade da função pedonal.
Várias “Ruas Direitas” que se alinhavam ao longo do eixo marginal à água (antes dos aterros)
são hoje simplesmente “Ruas”37. O tipo Rua Direita representa em tecidos urbanos portugueses um
eixo ordenador que efectua um percurso de forma directa; talvez a posterior supremacia da Rodovia
Litoral (via actualmente mais próxima da frente de água) lhe tivesse retirado o estatuto de via “a
direito”. É significativo que as duas vias directas na Zona Oriental existissem uma na marginal à frente
de água, outra ao longo do Vale de Chelas.
Muitas das vias actuais, ainda que ampliadas, tiveram origem em caminhos primitivos (como a
Avenida Infante D. Henrique ou alguns troços da Estrada de Chelas), respeitando a morfologia do
território e mantendo assim parte da sua identidade. Numa segunda fase de infraestruturação, fez‐se
“tábua rasa” do tecido preexistente, num traçado que contraria a topografia, vencendo encostas e
festos de forma a garantir atravessamentos nascente/poente, exigidos pelas dinâmicas de crescimento
da cidade38.
O próprio traçado da linha caminho ferro é disso um exemplo, implantando‐se “a direito” e
constituindo um primeiro e definitivo factor de segregação (Remesar, 2004).

Os espaços anteriormente descritos constituem‐se como referentes de identidade, estabelecendo
relações com as características próprias do território, quer pela adaptação à topografia, quer pela
materialização de lógicas territoriais ligadas à industria e ao porto ou ao seu passado mais distante de
conventos e quintas, quer pela própria toponímia.
Num contexto actual da cidade globalizada, onde se torna pertinente um fazer local, estes
elementos devem ser encarados como plataformas, não como objectos intocáveis. Torna‐se por isso
relevante a reutilização do espaço público – de permanência e circulação – e suas vivências, de acordo
com novas funções, integrando‐o em soluções de desenho urbano contemporâneas.

36

Este levantamento corresponde às áreas contidas no âmbito da Estrada de Circunvalação (1852); grande parte do
território oriental não estava contida do âmbito de cidade de Lisboa, pertencendo ainda ao concelho dos Olivais.
37 Rua da Madre de Deus, Rua de Xabregas, Rua do Beato, Rua do Açúcar.
38 A primeira resposta a esta preocupação de funcionamento no sentido nascente/poente foi dada pelo Plano de
Gröer e pelo sistema de radiais e circulares que, desde então, sustenta o crescimento da cidade.
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3.Como se reconstrói a memória?
A nossa experiência do presente depende em grande medida do nosso conhecimento do passado.
(Connerton, 1993: 2)
Em Identidades, percursos, paisagens culturais, C. Fortuna faz referência ao modo como os
indivíduos se relacionam com os lugares históricos, “para dar sentido ao seu próprio lugar no mundo”
(1999: 31). Segundo o autor, a ruína – “lugar de petrificação”, possui a capacidade de suspender o
presente, de deslocalizar o sujeito que, numa atitude de flâneur, se evade para um outro qualquer
lugar. Fortuna iguala essa deslocalização àquela proporcionada por espaços como estádios, centros
comerciais, santuários, cemitérios, museus…
A preferência pela expressão estética, mais que pelos conteúdos, leva a uma indiferença perante o
tempo e a memória, numa “carnavalização do quotidiano” (35), na qual o património é retirado à
História e transformado em paisagem estetizada, logo vendável e consumível.
As recentes operações de reconversão em áreas portuárias recorrem frequentemente às
questões da identidade e aos factores culturais (Meyer, 1999). No entanto, esta referenciação é, na
maioria dos casos, puramente ilusória, na medida em que apela a “fantasias portuárias” (Wilson, 2001)
para legitimar projectos urbanos comuns, pouco integrados no tecido urbano e acabando por ignorar
as verdadeiras especificidades do lugar e da cidade.
De uma forma geral, os projectos rejeitam a natureza infraestrutural dos portos, efectuando
uma notória separação entre a morfologia tradicional do centro e as infraestruturas, numa
substituição pura e simples (Bergeron, 2003) de paisagens urbanas.
A propósito do destino a dar ao edifício da antiga polícia política do Estado Novo (PIDE), para
onde já se encontra aprovado um projecto de um condomínio de luxo, D. Mateus defende o “direito à
memória” (Ribeiro, 2005b: 14). Seja por razões económicas, sociais ou ambientais, o passado fabril é
frequentemente negado, gerando‐se um efeito perverso na transmissão da identidade pelo
“branqueamento” de parte da História, que, desta forma, é apresentada sem a transição entre um
passado ao qual se reconhece valor cultural e a actualidade.
No âmbito de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, onde “a nova fronteira é a
própria cidade interior” (Rio, 2004: 1), torna‐se inevitável a reciclagem das áreas industriais/portuárias
e das suas frentes de água. Estes espaços deveriam ser integrados em novas ideias urbanas,
respeitando o espírito específico de cada local, aceitando os vestígios do seu passado e recusando a
tábua rasa da história em troca de áreas totalmente novas.
A consciencialização de uma identidade oriental tem neste contexto relevância, visando quer
intervenções futuras, quer os próprios habitantes. A reabilitação de nomes antigos em locais e bairros
até então apenas designados por termos técnicos constituiu uma primeira iniciativa no sentido de
possibilitar um maior conhecimento do lugar, criando identidade e reconstruindo a memória39.
A reconstrução da memória passa também pela criação de vivências, criando urbanidade em
espaços que dela carecem; pela simbolização do espaço, monumentalizando‐o, através de elementos
novos ou já existentes.
As Azinhagas, as Calçadas, as Escadinhas, as Estradas, (a Circunvalação), a Rua Direita, a
Rodovia Litoral, o traçado ferroviário, a própria água… todos estes elementos persistem na Zona
Oriental, fornecendo pistas sobre as lógicas de organização do território e constituindo‐se como
referências a um passado que se distingue claramente do da restante estrutura da cidade.
A sua existência como um todo no tecido actual deverá ser tomada como motivo compositivo
no desenho urbano, filtrando os seus elementos patrimoniais e integrando‐os num entendimento de
espaço público contemporâneo, assegurando a continuidade num território que se encontra hoje
fragmentado e possibilitando um equilíbrio entre espaços públicos naturais e espaços construídos
(Remesar e Costa, 2002).

39 Esta iniciativa visou a substituição de termos técnicos tais como Zona I, J, L, M, por antigos nomes de quintas ou
lugares, como Amendoeiras, Condado, Salgadas, Armador…
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A pertinência da sua referenciação na cidade contemporânea não se resume a um sentimento
nostálgico ou a uma preservação no sentido museológico romântico, mas sim como vestígio de
continuidade cultural a ter em conta na construção de espaços urbanos contemporâneos.
O património portuário/industrial não deverá ser isolado de um conjunto, que para além de
físico é também um “todo social”; mas sim integrado em contextos específicos (Bergeron (2003)
propõe a designação de lugares históricos da produção); o que foi outrora motivo de segregação,
poderá ser hoje motivo de valorização e de diferença, num território que se quer afirmar como uma
nova centralidade na cidade de Lisboa.
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CRIANDO MEMÓRIAS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS. Intervenções
artísticas em bairros de habitação social construídos durante o
período do Estado Novo em Lisboa
Inês Andrade. CR Polis Universidade de Barcelona – Bolseira FCT
Summary
Lisbon’s growth of the population starting from half of the XXth century forced, central and local authorities of
the Estado Novo, to the development of a series of residential plans for social housing that was based in the
expropriation policy carried out by the mayor of the city, at the same time that Secretary of the Public Works,
Eng. Duarte Pacheco.
Diverse housing operations extended to the long and wide of the city, but, especially, they were
developed in the oriental area of the city. Olivais appears today, with the neighborhood of Alvalade, as two of
the paradigms of application of the ideas of the modern movement in the urban development.
In this case, also, this application went total when incorporating the synthesis of the arts in the
construction of the territory

ARTE E CIDADE
Nas cidades as obras de arte que existem nos espaços de acesso público assumem diversas
manifestações. Os monumentos, com a sua tradicional função comemorativa e rememorativa são os
exemplos mais óbvios no nosso imaginário urbano, mas também as intervenções artísticas de menor
escala povoam o espaço da cidade e a elas se recorreu largamente ao longo do tempo para conferir
maior dignidade a determinados lugares e edifícios públicos.
Ambas as formas de arte interferem, a vários níveis, na memória dos cidadãos. A presença
física dos monumentos de grande escala pontua visualmente os espaços da cidade e interfere nas
representações espaciais da mesma. Por outro lado, os monumentos foram (e são) produto e
instrumento de manipulação ideológica pelas várias formas de poder e contribuem para a criação e
consolidação de determinadas memórias assim tornadas colectivas.
Salvaguardando as devidas diferenças, também às obras de arte de menor escala se confia o papel de
tornar “memoráveis” determinados espaços ou edifícios, e também elas se tornam elementos activos
na construção das nossas memórias espaciais.
Monumentos e arte com carácter “menos monumental” ou decorativa conheceram um
período áureo durante vigência dos regimes autoritários que dominaram vários países europeus
durante o século XX.
O Estado Novo (1933‐1974) em Portugal não foi excepção e Lisboa, a capital do país e do
Império foi desde o início transformada de acordo com o ideal do regime de que devia ser imagem40, o
que implicou não apenas uma avultada política de obras públicas, como também o estabelecimento de
uma estética própria que se plasmava nas operações urbanísticas, no estilo arquitectónico, e,
significativamente, nas obras de arte implantadas no espaço público – estatuária e artes decorativas.
Os locais escolhidos para colocação das intervenções artísticas foram tradicionalmente aqueles
onde o poder se fez representar com maior impacto e sempre estiveram associados a determinadas
tipologias de espaço público, como as grandes praças ou os grandes equipamentos. Contudo, também
as áreas residenciais acolheram algumas obras de arte.
Esta comunicação não é dedicada aos grandes espaços de representação do poder durante o
Estado Novo, nem aos equipamentos profusamente decorados, centrando‐se antes nas áreas
residenciais, em particular naquelas construídas pela iniciativa pública.
Toma‐se um bairro de habitação para caso de estudo – os Olivais – compreendendo a natureza
e as tipologias dos seus espaços públicos e comentam‐se algumas obras de arte que neles se

40

Ver a este respeito FERREIRA, Vítor Matias, A Cidade de Lisboa: de Capital do Império a Centro da Metrópole
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colocaram (ou nas suas proximidades) ao longo do tempo, observando como se concretizaram
formalmente, quais os objectos de comemoração e como estes se relacionam com a(s) memória(s) dos
cidadãos.
ESPAÇOS – BAIRRO DOS OLIVAIS (SUL E NORTE)
Antecedentes – o Programa de Casas Económicas de 1933
O Bairro dos Olivais foi construído na década de 50, num momento em que as primeiras políticas de
habitação implementadas pelo Estado Novo começavam a ser questionadas. Nos primeiros anos do
regime, com um sistema de expropriação extensiva e um rígido controlo de todos os meios envolvidos,
tinha sido possível por em prática o Programa de Casas Económicas de 193341. Este programa reflectiu‐
se na construção de bairros seguindo o modelo de casas individuais com um “estilo português” que se
manteria até meados dos anos 5042.

Nestes bairros predominava o modelo de espaço hierarquizado com alamedas monumentais
pontuadas pelos equipamentos principais e vias estreitas de acesso às habitações, estando o espaço
livre espartilhado em quintais ou jardins particulares. Eram quase inexistentes os espaços públicos de
permanência que permitissem o encontro de cidadãos, 43 espaços de circulação que não se
consideraram “merecedores” de colocação de obras de arte44.

41

A tentativa de implementar uma política de habitação social remonta à 1ª República, mas foi no âmbito de um
regime autoritário, com a promulgação do Decreto‐lei nº 23052 que instituiu o Programa de Casas Económicas, que
esta política conheceu uma aplicação sistemática.
42 O último bairro de Casas Económicas construído nestes moldes em Lisboa foi o Bairro de Santa Cruz de Benfica,
inaugurado em 1958.
43 Exceptuando zonas de “mata”, ou parques arborizados preexistentes à construção dos bairros, como a Mata de
Benfica ou a do Bairro da Madre de Deus, mas que, pelo menos no último caso tinham fama de serem perigosas e
eram, na prática, pouco frequentados pelos habitantes do bairro.
44Pouquíssimas intervenções artísticas se colocaram nesses espaços públicos ou equipamentos, sendo geralmente
muito posteriores à edificação dos bairros.
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À medida em que o tempo passou, o facto de o Programa de Casas Económicas de 1933 não
solucionar o problema da habitação e as mudanças políticas ocorridas na Europa em consequência da
II Guerra Mundial, forçaram o regime a aceitar diferentes modelos de alojamento social e a
implementar paralelamente diferentes programas, como o Programa de Casas Desmontáveis (1938),
de Casas de Renda Económica (1945), de Casas para Famílias Pobres (1945).
A realização do 1º Congresso Nacional de Arquitectura em 1948 assumiu, neste contexto, a
maior relevância porque os dois temas em debate eram precisamente: “A arquitectura no plano
nacional” e “O problema português da habitação”45. As conclusões a que chegaram os arquitectos
sobre estas duas problemáticas, sob a influência explícita dos princípios da Carta de Atenas, ditaram
uma viragem decisiva na postura da classe dos arquitectos, que mais tarde influenciaria também as
próprias práticas de planeamento e construção de bairros de habitação social.
A par de uma vontade de envolvimento activo na resolução do problema da habitação,
abandonava‐se assim o estilo tradicionalista “português” e introduzia‐se lentamente o Movimento
Moderno em Portugal.

Os Olivais
O conjunto habitacional dos Olivais foi a primeira promoção de habitação em grande escala conduzida
pela Câmara Municipal de Lisboa. A sua realização foi possível usando terrenos que tinham sido
expropriados anteriormente na zona nordeste da cidade. Estes terrenos caracterizavam‐se pela
existência de extensos olivais que tinham dado, séculos antes, origem ao topónimo e que foram
destruídos para a construção do bairro46.
Tratava‐se de uma área quase exclusivamente rural e pouco edificada, onde a implantação da
indústria tinha provocado um grande afluxo de populações, sendo uma das vocações inicialmente
45

1º Congresso Nacional de Arquitectura 1948 – Relatório da Comissão Executiva; Teses; Conclusões e Votos do
Congresso
46 Apesar de serem consideradas pelos técnicos “elementos excelentes pelo porte, perfil e idade na valorização do
espaço verde” devendo ser mantidas, ou na sua impossibilidade, transplantadas, tal como se refere na Memória
Descritiva do Estudo Base dos Olivais de 1955, em revista Arquitectura nº 81, Março de 1964, p.11
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previstas para os Olivais, precisamente, acolhê‐las47. Esta ideia de facultar habitação nas proximidades
dos locais de trabalho da população ecoava os princípios enunciados pela Carta de Atenas que, como
veremos, inspirava então a concepção do plano. Na prática tal não aconteceria, dado que os Olivais
acabaram por albergar principalmente beneficiários de organismos de previdência.

O conjunto habitacional dos Olivais foi planeado e construído em dois momentos, que correspondem a
duas áreas diferentes. Olivais Norte (a Célula A do projecto, com cerca de 40 hectares, planeada pelo
GEU – Gabinete de Estudos de Urbanização da CML – entre 1955 e 1958); e Olivais Sul (Células B, C, D,
E, F, G, com cerca de 186 hectares, que foi inicialmente estudado pelo GEU, mas revisto e projectado
pelo GTH – Gabinete Técnico de Habitação da CML entre 1959 e 196248. Entre as duas áreas, assim
como com o contíguo bairro da Encarnação, de construção anterior, foram consideradas relações de
apoio de equipamentos49.
Se a concepção da área Norte se orientou pelos princípios da Carta de Atenas, José Rafael
Botelho, que liderou o projecto de Olivais Sul assumia como referência as práticas urbanísticas inglesas
contemporâneas na concepção e construção das «New Towns»50. A esta influência somavam‐se
variadas experiências colhidas em visitas de estudo dos técnicos aos Estados Providência, e cujo
denominador comum era a já o questionar da ortodoxia dos ensinamentos de Le Corbusier51.
Se o projecto urbanístico e os trabalhos de urbanização eram da responsabilidade da Câmara,
a concepção dos edifícios foi entregue a arquitectos. Estes desenharam uma grande variedade de
soluções para blocos de habitação em altura e, ainda que não completamente, abandonaram o
modelo da casa individual “portuguesa”.
De acordo com os princípios da Carta de Atenas, conceberam‐se vias separadas para peões e
para veículos. Os edifícios dispunham‐se livremente em relação às vias e reservaram‐se grandes áreas
verdes que asseguravam a qualidade do ar e um contacto estreito com a natureza. Os elementos
vegetais deveriam enquadrar os blocos habitacionais, separando‐as das vias de circulação, ocultar a

47

Memória Descritiva do Estudo Base dos Olivais de 1955, em revista Arquitectura nº 81, Março de 1964, p.5
a promulgação do Decreto‐lei nº 42454, que obrigava a CML a construir habitação social em grande
quantidade.
49 Como refere Leopoldo C. de Almeida na Revista Arquitectura, nº 81, Março de 1964, p.12
50 Nas palavras do próprio citado em TORRES, Helena, Catarina Portas, Adriana Freire, op.cit., p. 69
51 Como refere Nuno Portas em TORRES, Helena, Catarina Portas, Adriana Freire, op.cit., pp. 63 e 72
48Após
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zona industrial e o cemitério e ainda proteger o aglomerado dos ventos dominantes que constituíam
um importante obstáculo às condições de habitabilidade naquela área52.

Pela primeira vez um bairro de habitação social era concebido com a noção de que as habitações
familiares deviam complementar‐se com amplos espaços livres, que deviam ser o “logradouro
colectivo” da população.
Na concepção urbana dos Olivais, além da desejada qualidade dos edifícios, o desenho do
espaço público era assim valorizado e visto como importante complemento à habitação familiar, na
medida em que devia acolher actividades colectivas, sendo elemento fundamental para a
sociabilização dos habitantes do bairro.
A vontade de dotar as populações, dentro dos recursos possíveis, do maior conforto e
qualidade de vida foi acompanhada pela consciência que só com o contributo de várias disciplinas se
conseguiria um melhor alojamento para todos. A colaboração interdisciplinar é debatida e encorajada,
nomeadamente a dos artistas plásticos cujo esforço se deveria unir ao dos arquitectos e demais
técnicos. Carlos Duarte, um dos principais mentores do projecto dos Olivais Sul referia
entusiasmadamente naqueles anos o surgimento do conceito de “urban design” – a criação do espaço
urbano no seu todo, englobando grande variedade de disciplinas. O mesmo arquitecto apelava à
compreensão do fenómeno urbano nas suas várias dimensões e defendia a necessidade de um novo
tipo de técnicos aptos a trabalhar nos problemas da cidade desde o planeamento global, àquilo a que
chamou a “micro‐escala do urbanismo”, sugerindo que na equipe de técnicos responsáveis existissem
artistas, especialmente escultores53.
Assim, de forma inédita até então neste tipo de projectos, convidaram‐se artistas para
conceber obras de arte para paredes interiores e exteriores de edifícios, assim como para trabalhar
como “designers urbanos” no tratamento dos espaços públicos54.

52 Excerto da Memória Descritiva do Estudo Base dos Olivais de 1955, em revista Arquitectura nº 81, Março de 1964,
p.11
53 Estes, afirmava o arquitecto, têm cada vez mais preocupações de ordem espacial que os aproximam dos
arquitectos, em «Colaboração entre artistas plásticos», Revista Arquitectura, nº 92, Março‐Abril de 1966, p.58
54 António Alfredo (pintor), Joaquim Rodrigo (engenheiro e pintor) e Jorge Vieira (escultor) foram artistas
convidados por C. Duarte para trabalhar na concepção de espaços e mobiliário urbano, ver ANDRÉ, Paula,
«Mobiliário urbano em Olivais‐Sul: do desenho às realizações»; em Arte Teoria, nº 5, Lisboa, 2004
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Se levarmos em conta o contexto político e social do momento em Portugal, foi certamente
um projecto movido por ideais de ordem política bem diversa da do regime dominante. Contudo,
traços da persistência dos valores do regime podem encontrar‐se por exemplo nas denominações
toponímicas dos arruamentos dos bairros. De facto, os arruamentos de Olivais Norte receberam, em
meados dos anos 60, nomes de oficiais militares mortos durante a Guerra Colonial iniciada pouco
antes e, mais tarde, os arruamentos de

Olivais Sul foram designados com nomes de cidades das (então) colónias portuguesas55. Apesar da
ousadia dos arquitectos, da modernidade dos espaços e dos modelos de vida que os técnicos se
esforçavam por incutir nas populações, o regime reforçava assim, simbolicamente, as suas convicções
através das denominações toponímicas.
Recapitulando e resumindo, os espaços públicos dos Olivais Norte e Sul apresentam grandes
influências dos princípios da Carta de Atenas e das New Towns inglesas, respectivamente: amplos
espaços verdes com pequenas ruas de circulação pedonal, pracetas, espaços de recreio para crianças e
adultos, zonas de verdura, parques. Espaços estes, que se entendiam como prolongamento das
habitações necessariamente modestas de cada grupo familiar e que, ao acolher actividades colectivas,
deviam contribuir para uma boa sociabilização dos indivíduos. A concepção destes espaços de uso
colectivo foi também um momento inédito de experimentação e traduziu‐se numa multiplicidade de
propostas diferentes, com grande variedade de espaços e soluções. Espaços públicos cuidadosamente
estudados e em cuja concepção não apenas arquitectos e urbanistas intervieram, mas em que
também alguns artistas plásticos tiveram uma palavra a dizer.

55

Actas da Comissão de Toponímia da CML; nº 82 (18/1/1963) a 88 (25/1/1965); 99 (15/1/1971) a 101 (19/3/1971)
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[1] ‐ ARTE E ARQUITECTURA
Alguns dos projectos de blocos de habitação de Olivais Norte foram entregues ao arquitecto Nuno
Teotónio Pereira, para quem a questão da habitação era central, não apenas por contar já com larga
experiência nessa área, tendo desenvolvido projectos modernos pioneiros em Portugal56, mas também
por ser um arquitecto empenhado na causa social57.
Em Olivais Norte, Nuno Teotónio Pereira, António Pinto Freitas e Nuno Portas, que colaborou no
projecto, esforçaram‐se para melhorar as condições de vida dos moradores, apesar das restrições
orçamentais. Nos projectos de torres e edifícios em banda que conceberam juntos, entre várias
inovações arquitectónicas pouco usuais neste tipo de construções (o facto de terem elevador, por
exemplo), os arquitectos convidaram artistas para produzir obras de arte para espaços colectivos
interiores e exteriores dos edifícios58.

56

Como o famoso Bloco das Águas Livres em que se adaptava o conceito moderno de unidade de habitação e se
experimentava plenamente a “integração das artes”, podendo considerar‐se exemplo de obra total. Ver Ana Tostões,
«Obra aberta: entre experimentalismo e contexto, um sentido de escola», em TOSTÕES Ana (org. por), Atelier Nuno
Teotónio Pereira, Arquitectura e Cidadania, pp. 25,26; e, da mesma autora, Os Verdes Anos na Arquitectura
Portuguesa dos Anos 50, p. 149,150
57 Nuno Teotónio Pereira trabalhava desde 1948 para a Federação das Caixas de Previdência – Habitações
Económicas.
58 A participação de artistas plásticos é uma constante em quase toda a obra do arquitecto, consultar Intervenção de
Artistas Plásticos na obra do Atelier Nuno Teotónio Pereira – Catálogo da Exposição itinerante homónima que
decorreu em 2004
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Nas torres, as intervenções artísticas – baixos‐relevos de betão – distribuíram‐se pelas áreas interiores
de uso comum de cada edifício, ocupando as paredes fronteiras às entradas de elevador. Cada artista
se dedicou a um edifício, concebendo um baixo‐relevo diferente por piso, ou repetindo pequenas
séries de obras59.

Além de favorecerem uma leitura sequencial durante os percursos de elevador, como se de uma
Banda Desenhada se tratasse 60 , os relevos eram elementos que pontuavam e convidavam à
permanência naquele espaço comum, o que se reafirmava pela presença de um banco fixo em cada
piso.
Se este é, porventura, o projecto mais conhecido de bloco habitacional de Olivais Norte,
tendo‐lhe sido inclusivamente atribuído o Premio Valmor de 1968, deter‐nos‐emos antes no outro
projecto realizado pelos mesmos autores, o dos edifícios em banda, em que as obras de arte
ocupavam espaços plenamente “públicos”.
Este projecto, datado de 1959, consistia em bandas de blocos de 4 andares com arrecadações
no exterior. Os espaços exteriores fronteiros à fachada principal dos blocos de habitação, onde se
dispunham as arrecadações, foram concebidos como espaços de uso colectivo dos moradores. Nos
pequenos blocos de arrecadações foram acrescentados alpendres e neles foram colocados bancos,
configurando pequenos espaços de sociabilização e recreio.
Seis artistas plásticos – João Lopes Segurado; Lima de Freitas; Rogério Ribeiro, António Lino;
Fernando Conduto e Maria Keil – conceberam e executaram obras para as paredes exteriores das
arrecadações. Cada artista se encarregou de um grupo de 4 arrecadações, concebendo uma obra por
cada arrecadação, geralmente painéis de azulejo, ou baixos‐relevos embebidos nas paredes.
Cada obra se vinculava a um grupo de moradores. Apesar de alguma desarticulação entre as
várias propostas artísticas, esta terá sido, contudo, uma experiência única na produção de habitação
social em Lisboa até àquele momento, porque incluiu a arte como meio de valorização dos espaços
59 Os artistas plásticos que conceberam obras para as torres de habitação foram: Jorge Vieira; António Charrua;
Vasco Pereira da Conceição; António Alfredo; António Branco de Paiva e Querubim Lapa.
60 Como refere o próprio Nuno Teotónio Pereira em TORRES, Helena, Catarina Portas, Adriana Freire, op.cit., p. 97
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colectivos, que por sua vez se entendiam como meio de sociabilização e de encontro. Cada obra de
arte aparece como que dotando o espaço de uma identidade própria, “dedicada” a um pequeno grupo
de cidadãos e contribuindo talvez para reforçar memória espacial daqueles lugares desde os primeiros
anos de vida do bairro.

No debate sobre colaboração entre artistas e arquitectos que se desenrolou nos anos seguintes, os
artistas reivindicaram uma participação mais activa nos projectos de arquitectura, rejeitando o papel
de decoradores chamados a preencher espaços vazios, e reclamando para si a participação nos
projectos de arquitectura desde o seu início.
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[2] ‐ ARTE E A MEMÓRIA DOS SÍMBOLOS DA CIDADE
Em 1963, nas proximidades dos Olivais Norte, ainda em construção, dois mercados modernos da
autoria do arquitecto Fernando Costa Belém foram construídos pela CML61. Apesar de estarem
situados no bairro da Encarnação (um bairro do Programa de Casas Económicas construído
anteriormente e herdeiro, no seu aspecto formal, do modelo da Cidade Jardim) foram concebidos com
um estilo arquitectónico moderno. Ambos os mercados foram finalizados com esculturas da autoria do
escultor Laranjeira Santos.

61

Estes mercados destinavam‐se também aos moradores dos Olivais Norte, já que, como refere Leopoldo C. de
Almeida em 1964, este agrupamento habitacional ainda não tinha construída a sua zona comercial, obrigando os
seus habitantes a abastecerem‐se na Encarnação, Olivais Norte – Nota Crítica, Revista Arquitectura, nº 81, Março de
1964, p.13
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No mercado Sul colocou‐se um alto‐relevo apenso à fachada principal representando uma mulher
ajoelhada, denominado “À Sombra do Mar”62. No mercado existente na Praça Norte, situado na
fronteira entre o bairro da Encarnação e o dos Olivais Norte foi colocada uma escultura de bronze
representando uma Varina.
Estas representações podem associar‐se facilmente ao quotidiano dos mercados, dentro do
quadro de relações que as obras de arte decorativa de encomenda oficial estabelecem com os edifícios
em que se inserem. Contudo, pode argumentar‐se que a “Varina” e até mesmo a mulher ajoelhada,
não serão representações isentas de uma certa carga ideológica. Apesar de ainda serem comuns em
Lisboa, as varinas tinham sido já apropriadas como símbolos da cidade, suas figuras típicas por
excelência, aparecendo como tal em inúmeras manifestações de cultura popular.
62

De acordo com informações dadas pelo próprio autor em entrevista a publicar posteriormente
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Mulher, de Larangeira Santos na entrada do Mercado de Encarnaçao Sul

Varina, obra de Larangeira Santos no mercado de Encarnaçao Norte
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Assim, mais do que mera representação decorativa, a Varina era uma representação de um passado
idealizado, que se queria intemporal, e era também uma afirmação de identidade, como se para as
autoridades públicas que a escolheram a obra pudesse manter a tradição, altamente valorizada pelas
autoridades, num contexto urbano que ameaçava perder as suas raízes e tornar‐se demasiadamente
“moderno”. A escultura garantia a sobrevivência desse passado e dessa tradição numa arquitectura
que, a custo, se procurava actualizar segundo parâmetros internacionais.
Dez anos depois, a 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos punha fim ao regime ditatorial e
instaurava a Democracia. Vários anos passaram e os blocos de habitação finalizaram‐se, ocuparam‐se
e os Olivais tornaram‐se numa área residencial plenamente consolidada…
[3] ‐ ARTE COMO MEMÓRIA DO LOCAL PRÉ‐EXISTENTE
Em 1989 o Vereador do Pelouro da Cultura convidou um escultor para criar um monumento “que
fosse alusivo às oliveiras que tanto caracterizaram os Olivais”63.
O escultor convidado era Samuel Torres de Carvalho – Sam – que era também famoso cartoonista e
que curiosamente ocupava um atelier municipal para artistas plásticos na Quinta do Contador‐Mor,
nas proximidades. No decurso do processo, Sam apresentou uma proposta de obra64 que foi aceite
pelo Presidente da Câmara e, poucos meses depois a obra “As Oliveiras” foi colocada em Olivais Sul,
tendo sido inaugurada em 11 de Janeiro de 1990 pela municipalidade.

Monumento à Oliveira, obra de Sam, Olivais Sul. Fotografia actual

63
64

Processo Interno da Divisão de Património Cultural da CML
Idem
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Este “monumento” apresenta um certo cunho humorístico, presente em toda a obra de Sam e em
particular na sua estatuária pública65. Trata‐se de um contorno simplificado de uma oliveira, recortado
em placas de aço corten. Estas placas dispõem‐se perpendicularmente num jogo de planos em que se
tira partido de efeitos de sombras e contrastes figura fundo.
Apesar do seu carácter humorístico e de ser um elemento eminentemente decorativo, a obra
respondeu a uma vontade explícita de perpetuar a memória do lugar, reafirmando uma pré‐existência,
sendo, nesse sentido, um monumento que se consagrou ao próprio local. Um memorial sem nostalgia
e que é antes um jogo irónico com o topónimo Olivais.
[4] ‐ MONUMENTOS DE PEQUENA ESCALA – ARTE E TOPONÍMIA
Em 12 de Novembro de 1991, muito longe do bairro dos Olivais, em Timor Leste, ocorreu o Massacre
de Santa Cruz em Díli, em que, num contexto de luta pacífica pela independência, uma manifestação
serviu de pretexto para soldados indonésios assassinarem mais de 250 civis timorenses. Pouco depois
do acontecimento, a CML decidiu homenagear as vítimas seguindo uma das formas mais comuns de o
fazer: a atribuição de um topónimo a elas relacionado na cidade66. O facto de já existirem dois locais
com nomes relacionados com Timor Leste em Lisboa – a Rua de Timor, nos Anjos e a Praça da Cidade
de Díli, nos Olivais Sul – levou a que a Comissão Municipal de Toponímia sugerisse “a colocação de
uma pequena placa evocativa do massacre” num daqueles locais67. Apesar da distância a que se
encontra do centro da cidade, escolheu‐se a praça da Cidade de Díli para acolher essa homenagem e,
exactamente um ano após o massacre, um pequeno memorial foi inaugurado no local68.

Este memorial consiste numa pequena lápide de pedra, embebida no chão e rodeada por um anel oval
de calçada portuguesa69. Na sua concepção, o autor (desconhecido) abandonou o estilo clássico da
linguagem monumental, assim como a colocação tradicional da lápide na parede, inserindo‐a no
chão70.

65

Ver FRANÇA, José‐Augusto, «Sam, o sujeito, o objecto, e o monumento», em Colóquio Artes, nº 52, Lisboa, Março
de 1982, pp 5‐13

66

Em Assembleia Municipal de 12‐12‐1991
Acta da Comissão Municipal de Toponímia 6/92, de 10‐7‐1992
68 Acta da Comissão Municipal de Toponímia 9/92, de 4‐12‐1992; Público, 11‐11‐1992; Capital 12‐11‐1992
69 Na lápide pode ler‐se “Homenagem às vítimas do massacre de Díli – Timor; 12 de Novembro de 1991; Câmara
Municipal de Lisboa, 12 de Novembro de 1992”
70 Sobre novas formas de monumentalidade, ver MADERUELO, Javier, La pérdida del pedestal, Madrid, 1994
67
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Implantada numa pequena praça num bairro de habitação social, espaço improvável para este
tipo de homenagem, não fosse a preexistência toponímica, a meio caminho entre lápide e
monumento, é um memorial tão discreto que ninguém – nem mesmo os timorenses residentes em
Lisboa – sabem da sua existência, o que não deixa de ser irónico.
[5] ‐ MONUMENTOS DE PEQUENA ESCALA – ARTE E MEMÓRIA DE ACONTECIMENTOS DO LOCAL
Na noite de 5 de Fevereiro de 1974 um importante acontecimento para o futuro de Portugal tomou
lugar numa das vivendas existentes no bairro de Olivais Norte71. Tratava‐se de uma reunião secreta,
em que tomaram parte 26 membros de forças militares, pertencentes ao chamado Movimento dos
Capitães. Como é sabido, este movimento insurgia‐se contra o regime autoritário que vigorava em
Portugal havia mais de 40 anos, e contra a Guerra Colonial iniciada em 1961, conseguindo derrubar a
ditadura onze semanas mais tarde.
Nesta reunião os membros das forças militares discutiram pela primeira vez o seu programa
político, pelo que é considerado um importante passo no estabelecimento da democracia em Portugal.
Pouco antes de se cumprir o 25º aniversário da Revolução, a “Associação 25 de Abril” sugeriu à
municipalidade lisboeta a colocação de uma placa evocativa em frente à casa onde a reunião teve
lugar72. A CML concordou e nomeou um escultor – Francisco Simões – para conceber “com liberdade
artística” uma obra para comemorar a importância daquela reunião clandestina73. O escultor criou
uma placa que se apresenta como um pequeno memorial e que está embebida na vedação de buxo
que rodeia o jardim da casa. Trata‐se de uma lápide vertical, de pedra, onde estão incisos alguns
desenhos coloridos a preto, verde e vermelho.
Nela estão representados dos capitães, um cravo vermelho e o símbolo do MFA, além do
texto, que se remata com a representação de uma pomba. Está assinada e datada74.
Contrariamente ao memorial do massacre de Díli, esta obra apresenta uma relação directa
com o espaço em que está inserida – onde o evento celebrado de facto aconteceu – embora, e tal
como a obra anteriormente referida, apresente uma escala reduzida e pouca visibilidade.
Ironicamente, está situada numa rua cujo nome é o de um herói da guerra colonial75, e foi mal
recebida por alguns habitantes da rua, simpatizantes do regime autoritário76.

71

Na residência do Coronel de Administração Militar Marcelino Marques.
Esta proposta engloba‐se num programa amplo de comemoração das mais importantes reuniões conspirativas do
Movimento dos Capitães a celebrar em 1999 – 25º aniversário da revolução, tal como refere O Referencial, nº53
Outubro/Dezembro de 1998
73 Processo Interno da Divisão de Património Cultural da CML
74 Na lápide pode ler‐se: “Neste local, em 5 de Fevereiro de 1974/reuniu‐se clandestinamente/o Movimento dos
Capitães para discutirem/o programa político a apresentar aos/portugueses/em 25 de Abril de 1974/Homenagem da
Câmara Municipal de Lisboa/5 de Fevereiro de 1999” Está assinada “F. Simões 1999”.
75 Sargento José Paulo dos Santos, Edital de 26‐11‐1964
76“…nem todos os moradores da Rua Sargento José Paulo dos Santos se manifestaram de acordo com a colocação da
placa na referida artéria, devendo‐se os seus protestos a razões de discordância política. Alguns deles são militares
ligados ao antigo regime”, em Jornal de Notícias, 6‐12‐1999
72
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RESUMINDO E CONCLUINDO
Nos Olivais Norte e Sul, bairros concebidos como utopias modernas dentro dos apertados limites que o
regime impunha, os espaços públicos foram verdadeiramente concebidos para o usufruto do colectivo
de cidadãos, providos de variadas infra‐estruturas para crianças e adultos, espaços pensados para
recreio e permanência.
Neles, pela primeira vez em projectos de habitação social, os artistas puderam intervir em
variados projectos de arquitectura e “design urbano” desde o início. A arte foi considerada como uma
forma de melhorar a vida na cidade e concebida como um meio de reforçar identidade do lugar e a
memória dos espaços. Abstractas ou figurativas, as obras de arte concebidas para os Olivais são
sempre ausentes de monumentalidade, e estão miscigenadas no próprio espaço vivencial. Um
exemplo a reter é o projecto de edifícios em banda [1], em que os blocos de arrecadações com painéis
artísticos configuram espaços de transição que se destinam ao uso colectivo dos moradores, mas que
são simultaneamente espaços públicos.
Com o passar do tempo o município lisboeta foi povoando os espaços públicos dos Olivais com
memoriais, intervenções artísticas que se destinam a rememorar acontecimentos de alguma forma
relacionados com a vida do bairro.
Como se sabe, os memoriais operam marcas no território, conectando diferentes espaços e diferentes
tempos com o lugar onde se encontram, e cumprindo uma função simbólica. Ao longo do tempo os
memoriais existentes no bairro dos Olivais foram mudando quanto à escala, tema ou objecto de
celebração e linguagem artística.
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Enquanto que, durante a ditadura e ainda contemporaneamente à construção dos bairros, a arte
oficial se prendia com os modelos clássicos da estatuária ‐ mesmo se o tratamento formal era já
depurado e “moderno”, como no caso da “Varina” [2] ‐ os memoriais inaugurados já num contexto
democrático não têm pedestais. O memorial da oliveira [3] é um exemplo de arte urbana, uma grande
escultura em aço corten, directamente assente no chão e implantada numa área verde.
Os outros memoriais de menor dimensão [4] [5] assumem a forma de lápides embebidas no
pavimento ou na vedação de buxo, testemunhando o abandono da escala monumental e da grande
visibilidade.
As várias obras apresentam, por outro lado, diversos objectos de comemoração e diferentes
relações entre espaço e tempo, servindo diferentes formas de inculcação ideológica.
Se, durante a ditadura o objecto da comemoração era o tipo social idealizado e símbolo da identidade
lisboeta [2], os memoriais da democracia [3] [4] [5] apresentam relações directas com o espaço que
ocupam, ou com acontecimentos recentes.
O monumento às oliveiras [3] apela de uma forma irónica para o passado local. Os outros
monumentos reflectem a história portuguesa das últimas décadas, a conquista da democracia e a
descolonização.
Embora o memorial de Díli [4] se reporte a um acontecimento ocorrido longe dos Olivais, está
a este espaço ligado pelo topónimo do local. Os topónimos constituem assim uma importante
dimensão simbólica da cidade, e este caso testemunha como uma denominação toponímica pode ser
responsável, ainda que de uma maneira um pouco forçada, pela colocação de um monumento num
determinado lugar.
O memorial do Movimento dos Capitães [5] responde a uma vontade de comemorar e tornar
visível um acontecimento local que decorreu na clandestinidade. Estes dois memoriais têm uma escala
humana reflectem um compromisso cívico, uma vontade de perpetuar na memória dos cidadãos
determinados eventos que marcam a história recente.
O breve percurso que traçámos na observação das várias obras de arte colocadas nos espaços
públicos dos Olivais revelou, como se referiu, uma aproximação ao conceito de monumento, no
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sentido em que essas obras reflectem uma necessidade de manter viva a memória de acontecimentos
ocorridos no local ou a ele conectados pelo elo simbólico da toponímia.
A colocação de memoriais acabou paradoxalmente por acontecer nesta área de concepção
moderna, inicialmente tão refractária às modalidades tradicionais da escultura, e que tinha dado à arte
o papel de se integrar, de se misturar nos espaços habitados para melhorar a cidade que, então, se
construía para o futuro.
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ARTE PÚBLICA EM LISBOA 94: CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA:
INTENÇÕES E OPORTUNIDADES77
Telmo Lopes. Universida de Bacelona – Bolseiro FCT
Summary
The capital city of Portugal, Lisbon ‐ a coastal city with a population of around 540000 people – was nominated
as European Capital of Culture in 1994. This study describes how Public Art projects were included in those
cultural master plans and how they affected their environment, from the cultural event to the physical identity
that remained there. This study relates the impact of Public Art in Urban Design under a reflexive point of view
which expresses future connections of this theme with the city, and supply with documents Lisbon’s Public Art of
1994, mainly through the influence of the event of Lisbon European Capital of Culture.

Antecedentes Europeus
“If I were to begin again, I would begin with Culture”.
‐ Jean Monnet, fundador da CEE.
O programa Capital Europeia da Cultura nasceu no seio da União Europeia pelos Ministros da Cultura
dos estados membros. Como refere Myerscough78, a concepção não foi resultado de nenhum plano
estratégico, mas sim, como acontece frequentemente em expeditos pensamentos artísticos, nasceu de
uma simples ideia capaz de desenvolver uma visão cada vez mais ampla, conforme o desenvolvimento
das heterogéneas diligências de cada país participante e como cada um pode aproveitar esta ideia de
futuro para potenciar e transparecer as suas mais‐valias de identidade cultural. Esta iniciativa foi desde
início bem acolhida pelos estados membros por fomentar a cultura como um pilar considerado
necessário ao desenvolvimento económico e social sustentável para uma Europa equilibrada.
Foi no primeiro encontro de Ministros da Cultura da Comunidade Europeia (CE) em Novembro
de 1983, que surgiu a decisão de começar por designar ano após ano uma “Capital Europeia da
Cultura” (European City of Culture). As acções culturais não faziam parte das decisões legais do
sistema da CE, até que em Junho de 1983, os Chefes de Estado da CE, na sua “Solemn Declaration of
European Union”, convidaram os estados membros a consciencializar a necessidade de uma tomada
de acção conjunta num número variado de áreas culturais79.
Este facto gerou o primeiro encontro informal de Ministros da Cultura dos Estados Membros,
presidido pelo Ministro da Cultura da Grécia, na altura Melina Mercouri que com o forte apoio do
Ministro Francês Jack Lang, sugeriram aos restantes estados membros o estabelecimento do título
“Capital Europeia da Cultura”, assumido pelos próprios Ministros da Cultura, criando postos
permanentes de supervisionamento destes eventos na Comunidade Europeia.
Este programa tem fundos de investimento com aplicação prática na acentuação da identidade
local e visibilidade cultural além fronteiras. Deste modo, como nos apresenta a introdução à página
web da União Europeia sobre Capitais Europeias da Cultura:
“A designação da "Capital Europeia da Cultura"contribui para valorizar a riqueza, a diversidade
e as características comuns das culturas europeias e permite um melhor conhecimento mútuo entre os
80
cidadãos da União Europeia.”
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Fragmento da tese de DEA defendida na Universidade de Barcelona, setembro 2006
MYERSCOUGH, John, “Measuring the impact of the Arts: the Glasgow 1990 experience”, Jornal do Market Research Society,
1990.
79
In FORREST, A., A New Start for Cultural Action In European Union”, Jornal Europeu de politicas Culturais, Vol.1,
Nº.1, 1994.
80
Em www.europa.eu/scadplus/leg/pt/lvd/l29005.htm
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O programa teve então como base “criar uma maior aproximação e entendimento entre os
cidadãos europeus81”, a importância económica da cultura também contribuiu para o rol de razões
evocadas pela ministra da Cultura da Grécia, para o suporte de necessidades e intenções culturais.
Melina Mercouri pretendia também um maior diálogo entre artistas e a “inteligência” na Europa – “é
hora dos ministros da cultura serem ouvidos tão alto como os tecnocratas. Cultura arte e criatividade
não são menos importantes que a tecnologia o comercio e a economia.” 82
O programa começou então com Atenas para o ano de 1985, e continuou sempre a actuar com
base em acordos inter‐governamentais. Actualmente, podem ser seleccionadas várias “Cidades
Europeias da Cultura” que acontecem em simultâneo para um mesmo ano. Esta medida, acontece em
casos pontuais e começou por acontecer no ano 2000 com um número excepcional de cidades em
simultâneo, principalmente por ser um ano simbólico da viragem para o terceiro milénio,
acrescentando a este marco a vontade participativa de cada estado membro. No ano 2000 existiram
então 9 capitais europeias da Cultura83 e foi o ano com maior número da cidades a impulsionar uma
maior interligação cultural na sociedade europeia.
Como podemos concluir em resoluções do Conselho de Ministros84, as regras do programa pretendem
acima de tudo abrir à união europeia aspectos particulares da cultura da cidade designada, e do país
ou região envolvida e concentrar na cidade em causa um número de contribuições culturais dos outros
estados membros, e integrá‐la numa rede de europeia de cidades culturais.
No que respeita às designações das cidades, os prazos entre a nomeação e a realização do
evento diferem conforme a circunstância e em alguns casos são relativamente apertados, por exemplo
no caso de Atenas e Florença foi de menos de um ano, outras cidades tiveram mais tempo, como por
exemplo o Luxemburgo que teve desde 1989 a designação para 1995.
Contudo, os apoios da Comunidade Europeia são indirectos – é necessário ter em atenção, como foi
referido no primeiro parágrafo deste capítulo, que o conceito deste programa não é da Comissão
Europeia mas sim do Concelho de Ministros da Cultura dos Estados Membros – foi “Directorate X” 85,
que apoiou os programas. Podemos observar um crescimento quantitativo dos apoios, principalmente
na década de 90 (fig 1)
Os apoios cresceram também nos anos seguintes, determinando‐se em 1994 o apoio de cerca de 3x1
milhão de ECUs para ano 2000.
É relevante que em estudos europeus sobre eventos culturais, os elementos artísticos são
sempre considerados86. A maior parte das “Cidades de Cultura” desta rede em curso, evita os
“excessos do star‐system” e procura uma identidade simbólica local a enfatizar, i.e., o teatro
experimental de Berlim, os programas de artes visuais em Glasgow ou os projectos de “cross‐art” em
Amesterdão. Em Lisboa a característica proeminente da oportunidade deste título teve base nas
intervenções urbanas e arquitectónicas daquele ano, mas uma situação geral é que apesar do
incremento de oportunidades a curto prazo para artistas, os apoios financeiros são poucos, face a
outras áreas culturais.
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Citação da Ministra da Cultura da Grécia, no estudo de MYERSCOUGH: “European cities of culture and cultural months”,
European Comission and city authorities of the N.C.C.E., Londres, 2003.
82
Idem.
83
No ano 2000 foram Capitais Europeias da Cultura em simultâneo as cidades de Avignon, Bergen, Bologna, Bruxelas,
Helsinki, Cracow, Reykjavik, Praga, Santiago de Compostela, o que foi uma excepção. A designação de mais do que
uma Capital Europeia da Cultura para um mesmo ano aconteceu posteriormente, mas apenas com o título
distribuído por 2 cidades para o mesmo ano: em 2001 (Porto e Roterdão), 2002 (Bruges e Salamanca), 2004 (Génova
e Lille).
84
Ver o anexo final que reúne os textos do Conselho de Ministros referentes a este assunto.
85
O Directorate‐General X (Décimo), ou DGX, trata de assuntos relacionados com Informação, Comunicação, Cultura
e Politica Audiovisual para a comissão Europeia.
86
Segundo as análises feitas em “Measuring the impact of the Arts: the Glasgow 1990 experience”, por John Myerscough no
Jornal do Market Research Society, 1990.
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Ano

Cidade

Apoios
(em ECUs)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Atenas
Florença
Amesterdão
Berlim
Paris
Glasgow
Dublin
Madrid
Antuérpia
Lisboa

108 000
136 000
137 000
200 000
120 000
120 000
120 000
200 000
300 000
400 000

É relevante que em estudos europeus sobre eventos culturais, os elementos artísticos são sempre
considerados87. A maior parte das “Cidades de Cultura” desta rede em curso, evita os “excessos do
star‐system” e procura uma identidade simbólica local a enfatizar, i.e., o teatro experimental de
Berlim, os programas de artes visuais em Glasgow ou os projectos de “cross‐art” em Amesterdão. Em
Lisboa a característica proeminente da oportunidade deste título teve base nas intervenções urbanas e
arquitectónicas daquele ano, mas uma situação geral é que apesar do incremento de oportunidades a
curto prazo para artistas, os apoios financeiros são poucos, face a outras áreas culturais.
Como consequência deste facto aparecem então temas sócio‐culturais relevantes, como as
conferências político‐sociais a um “assumido” nível internacional (europeu), como por exemplo EEC
(European Capital of Culture) Conference, em Florença ‘86 “A Changing Europe: The Cultural
Challenge”, ou em 1990 em Glasgow “Arts without Frontiers”, ou outros encontros abrangentes que
criaram uma rede de discussão científica como acontece anualmente com as conferências
internacionais do Waterfronts of Art88.
É exactamente sobre questões relacionadas com elementos artísticos colocados no espaço
público que vamos prosseguir, nas problemáticas que os “campos complexos” da escultura (Rosalind
Krauss)89 trazem ao levantamento de questões científicas nas últimas décadas do século XX, seja na
indiferença ou na polémica pública que se gera90, ou mesmo por ser consensual a percepção de
acontecerem, por vezes casos de sucesso como também noutras situações, verdadeiros “desastres” no
impacto da colocação de Arte no espaço público.
O contexto Português não apresenta grandes desfasamentos do que acontece ao nível
internacional, mas as suas circunstâncias particulares fizeram com que durante as últimas décadas do
século XX a Arte dos espaços públicos tivesse implicações sociais que se relacionam directamente:

87

Segundo as análises feitas em “Measuring the impact of the Arts: the Glasgow 1990 experience”, por John Myerscough no
Jornal do Market Research Society, 1990.
88
Waterfronts of Art é um projecto do PAUDO (Public Art and Urban Design Observatory), que publica online a
revista científica com o mesmo nome pelo CRPolis (Polis Research Center) da Universidade de Barcelona.
89
Em 1979, Rosalind Krauss publica Sculpture in the expanded field, texto de referência nas discussões sobre
escultura nos anos seguintes, onde considera a questão do objecto escultórico para além do próprio objecto, pelos
agentes exteriores que o afectam: quando a disciplina opera no que ela designa “campos complexos”, entre o limiar
das fronteiras disciplinares da Arquitectura e da Paisagem, entre os agentes externos de influência como a paisagem,
a cidade, as pessoas; contexto que difere do “campo neutro” da tradição moderna mercantil, i.e., sobre o branco da
Galeria, sem agentes externos.
90
Por exemplo, a obra Tilte Arc de Richard Serra, onde a polémica sobre a reestruturação dos percursos da Praça em
volta da escultura (“muro”) recoloca, após a modernidade, a questão do poder da arte pública em reestruturar o
espaço público para além do ornamento que possa representar, não obstante a controvérsia aprofundada no texto
de Suzi Gablik em Mapping the Terrain, controvérsia gerada pela noções da liberdade radical e autónoma como a
peça foi colocada, incidindo sobre questões estéticas formais mas problematizando as dimensões sociais da
apropriação do espaço.
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primeiro com transformações políticas nacionais e posteriormente com transformações para uma
sociedade de consumo de massas; segundo e em simultâneo: de uma imagem cultural nacional, para
uma imagem cultural internacional.
Lisboa e o contexto Português
Curiosamente foi quando Atenas aparece como 1ª Capital Europeia da Cultura que Portugal entra para
a CE. No contexto português, em 1985, a Europa era uma mais valia de oportunidades externas. A
vontade de integrar esta rede emergia de uma fase complexa em Portugal, que poucos anos atrás,
tinha saído de um regime de ditadura colonial e vivia sentimentos instáveis de pós‐revolução do 25 de
Abril de 1974.
O contexto do país foi repentinamente transformado e a democracia encontrava‐se em fase
delicada, pelos possíveis excessos indefinidos das interpretações do novo gosto a “liberdade” político‐
social. O que aconteceu no espaço público acompanhou a queda do regime pela tentativa de
destruição de símbolos, e pela pintura mural, por vezes agressiva e informal, com iconografias
inclusive de influência “maoísta”91. As pinturas e cartazes que faziam então a imagem da cidade
tinham um carácter informativo mas também impositivo, grande parte das vezes sem consistência
material para se tornar uma camada perene na cidade, que fosse mais tarde considerada monumento.
Em vez de centrada nos objectos, a monumentalidade esteve na acção simbólica em si, como
por exemplo a renomeação da ponte que atravessa o rio Tejo construída durante o regime do Estado
Novo (anteriormente com o nome de “Ponte Salazar”), que passou a ter o nome de “Ponte 25 de
Abril”.
Com esta conjuntura política, apenas no final dos anos 70 começou a ter expressão no espaço
público a Performance, e mais do que erigir monumentos, são as Artes performativas que traduziram a
libertação de ideias e comportamentos, e favoreceram o experimentalismo e o desenvolvimento de
novos processos criativos. Renunciaram o Museu e as galerias, tanto como o objecto artístico “físico”,
e procuraram a proximidade do público na rua, para se afastarem da mística académica das profissões
artísticas92.
Aconteceram intervenções com expressão mediática no espaço público, como foram as do
grupo ACRE, constituído por Clara Menéres, Lima de Carvalho e Queiroz Ribeiro com convicções para
«a total liberdade de criação», em conjunto com «Uma arte para toda a gente […] um trabalho de arte
colectiva e directa dos artistas, numa abordagem de um presente revolucionário», e sem restrições
para «qualquer tipo de obra de intervenção artística sob o pretexto de que o povo não entende ou não
precisa “disso”». Registou‐se uma importante intervenção em Lisboa deste grupo, que foi a pintura do
pavimento da Rua do Carmo com um grande impacto visual, para além de outras intervenções no
norte do país, significativas a nível nacional. Pela apropriação pública de emblemas nacionais (como na
intervenção na torre dos Clérigos no Porto), o grupo distribuía comunicados onde afirmavam:
«Recusando processos elitistas… o Grupo Acre propõe uma Arte inconformista, pobre, festiva, simples
nos processos e anticomercial».
Com objectivos de se definir uma cultura artística no espaço público de Lisboa após a
revolução, conhecida por uma «operação estética» nacional, os manifestos com maior impacto que
surgem na sequência desta linguagem “performativa” da Arte da Capital Portuguesa e foram lançados
pelo crítico Ernesto de Sousa93 sob o nome de «Alternativa Zero», numa exposição em Belém com
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Como por exemplo os cartazes do partido de esquerda MRPP (Movimento Revolucionário do Proletariado
Português).
92
Em PEREIRA, José Fernandes (direcção), Dicionário de Escultura Portuguesa, Editorial Caminho, Lisboa, 2005.
93

Ernesto de Sousa, crítico da Arte Portuguesa do século XX, pede uma escultura “sem parede nem plinto”. De
inspiração no grupo Fluxos de Joseph Beuys, com quem Ernesto de Sousa trabalhou, a exposição foi polémica e de
carácter revolucionário, sob o nome “Alternativa Zero”, como acção essencialmente performativa, embora não
possa ser considerada nos âmbitos da Arte Pública Perene de Lisboa, a sua importância no âmbito deste trabalho,
assenta na polémica nacional que consegue levantar, sobre questões que se colocam entre os conceitos: Arte e
Espaço Público em Portugal.
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performances no espaço público. A exposição colocava em questão o possível caminho que a arte
portuguesa devia seguir, com um certo grau de referência à Alemã Documenta de Kassel. Segundo
José Augusto França, isto funcionou como uma “bomba” catalizadora para a saída da situação incerta
que simbolizou o fim dos anos setenta.
Nos anos seguintes a essa revolução, as exposições realizadas no exterior não corresponderam
a uma acção de “estudo sério”, que no entanto sempre faltou em Portugal94, e o único pólo que
apresentava as correntes artísticas contemporâneas mais internacionais ao povo Português era até
então, a Fundação Gulbenkian. A única alternativa a este nível encontrava‐se no Centro de Arte
Contemporânea na cidade do Porto.
A falta de critérios de selecção sobre a negação da estética instaurada no antigo regime passou
por situações como a falência do concurso para um monumento ao 25 de Abril em 1979, que em
outras formas seguia as linhas conhecidas da land, eco, minimal e body art95. Esse monumento que
João Pinharanda96 considera o mais genuíno monumento ao 25 de Abril de 1974, revelou‐se um “anti‐
monumento” por se apresentar sem lugar nem corpo físico, mais pela sequência das circunstâncias
político sociais do país do que por alguma consciência cultural e artística, próxima das novas teorias de
arte que surgiam internacionalmente naqueles anos. O povo português deste modo, demonstra o que
não quer mas, não define que caminhos devem seguir as linguagens da Arte Pública na Cultura
Portuguesa, deixando abertura à possível diversidade cultural, oposta à arte de propaganda do
regime político anterior.
Como consequência das reacções às circunstâncias deste período que acabamos de descrever,
salvo poucas excepções, a produção Artística para o espaço público em Lisboa foi essencialmente
efémera. Segundo José Augusto França, para a década após o antigo regime, o balanço do estado do
final dos anos 80 foi de parcos resultados culturais no que respeita às Artes Perenes no espaço público,
como se deu conta a Secretaria de Estado da Cultura e o seu Instituto Português do Património97
(posição tomada após uma nova mudança de governo).
A necessidade de novos equipamentos culturais surge então, e sem estudos de público ou
programas, começa a ser construído no início da década de noventa um grande Centro Cultural
localizado em Belém, desenhado pelo arquitecto italiano V. Gregotti, enquanto o património
continuava a ser tratado com atenção reduzida, mesmo após o grande incêndio no Chiado, em 1988,
que abalou o centro urbano mais cultural da cidade.
As festas da cidade de Lisboa no início da década de 90, de entre um vasto programa,
contemplaram a colocação de intervenções Artísticas no espaço público durante três anos
consecutivos, i.e., foi relevante a visibilidade pela cor e escala das intervenções do artista português
Xana na cidade Universitária, mas o carácter foi sempre festivo, mais associado ao período das festas
da cidade do que à identidade simbólica da cidade dia a dia, sem produzir reflexões sobre a
importância da Arte no espaço público.
A possibilidade de dotar de importância significativa os impactos da Arte Pública no Design
Urbano e nas tensões da estrutura da cidade a uma escala territorial, tem um primeiro efeito
propulsor com a designação de Lisboa Capital Europeia da Cultura em 1994, onde várias sinergias para
acentuam a cultura no centro da cidade, e só posteriormente, com o a EXPO de 1998, se
monumentaliza a periferia urbana a oriente da cidade, com a Arte Pública a dar um contributo
importante nos novos significados de uma nova parcela de cidade pós‐industrial, regenerada sob a
frente do rio, dotando estas zonas do prestigio de nova centralidade.

94

Em AUGUSTO FRANÇA, José, A Arte e a Sociedade Portuguesa no século XX: 1910‐2000, Livros Horizonte, 4ª
edição, Lisboa, 2000.
95
Em AUGUSTO FRANÇA, Idem.
96
Em PINHARANDA, João, “Monumentos em Lisboa de 1974 aos dias de Hoje” in Arte Pública – estatuária e
escultura de Lisboa (roteiro), (ed.) Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa 2005.
97
Pelas decisões políticas consequentes, artes referidas no apontamento de José Augusto França, são certamente as
Artes no geral, para além da Arte Pública “permanente”, englobam toda a vida cultural do espaço público, desde as
Artes do espectáculo ao património arquitectónico.
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Estas tensões centro periferia, aconteceram por acaso? Existiria a necessidade de fazer mais Arte
Pública “monumental” no centro? Ou o facto de se acentuar a vida cultural do centro da cidade pelo
design urbano, que trouxe uma nova percepção da vida cultural urbana, aconteceu na procura de
uma definição da cidade: como Capital do País, ser também capaz de suportar uma vida cultural com
projecção internacional?
É consensual que conceito subjacente a ao evento Capital Europeia da Cultura torna a
Comunidade Europeia mais atractiva, como acrescento às dinâmicas internacionais europeias. A
cidade contemplada com o título, durante um ano, organiza segundo as suas características
específicas, os propósitos da candidatura que aspiram ao impulso ou renovação de uma cidade de Arte
e Cultura, o que seria um impulso importante na imagem internacional da cidade de Lisboa, que
antecipava e preparava dinâmicas sociais para sua exposição internacional de 1998.
Esta possibilidade pode, não sugerir somente uma torrente de eventos culturais, capazes de
publicitar a cidade como uma cidade apetecível ao turismo, como pode sugerir também, um
desenvolvimento de novos hábitos culturais nos habitantes, e deixar mesmo uma herança perene de
imagem de cidade, que pode ser traduzida pela Arte Pública.
Convictas de possibilidades de desenvolvimento cultural a várias vertentes, a secretaria de
Estado da Cultura e a Câmara Municipal de Lisboa, indicaram como ambição ao Governo Português em
1986/87 e a 2 de Novembro de 1989 que a cidade fosse então designada para cumprir os objectivos do
título inicialmente previsto para 1996. Posteriormente, a designação foi antecipada de 1996 para 1994
segundo um acordo inter‐governamental de troca de data com Dinamarca.

Lisboa: objectivos gerais e operacionais
Lisboa é a capital de Portugal, está localizada na foz do Rio Tejo junto ao Atlântico e apesar de ter uma
população de 564.657 habitantes (sensos de 2001), é envolvida por uma grande conurbação na qual se
define uma área metropolitana (grande Lisboa) que já em 1994 ultrapassava os 2,6 milhões de
habitantes (e especificamente 2.661.1850 nos sensos de 2001).
Esta situação permite‐nos observar que se trata de uma cidade com uma população que
diariamente efectua deslocações pendulares entre o centro e as periferias, o que se reflecte na vida
cultural do centro da cidade, já que grande parte da população vive nas periferias. Eram objectivos
urgentes em 1994, contrariar a degeneração dos centros, atraindo e criando públicos culturais
diversos.
A Cidade de Lisboa, consciente do alargado âmbito de benefícios que este programa poderia
trazer, mostrou grande interesse em ser designada98 e a estratégia realizada foi clara: focalizou‐se no
desenvolvimento de estruturas, físicas e de evento para o sector da cultura da cidade, ao acrescentar
e estender ramos culturais, para implementar um programa durante todo o ano. Não no sentido de
tornar 1994 apenas num festival mas para encher de conteúdo e diversidade as actividades regulares
da cidade. Lisboa pretendeu também, deste modo, estimular os mercados culturais.
Tema chave foi: “Lisbon a Meeting Point of Cultures”, que teve na imprensa nacional um
impacto possível de observar neste estudo. Para além da imprensa nacional, a informação no
estrangeiro correspondeu às sinergias dos objectivos do programa por parte da Europa e por parte dos
objectivos portugueses, na vontade da construção de um pensamento cultural internacional nos
cidadãos portugueses e na recepção dos visitantes. Apesar da inserção de produções culturais
portugueses em circuitos da Europa central e para fora da Europa99, 55% da imprensa internacional foi
de Espanha, país vizinho, e 28 % do resto da Europa.
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Myerscough, idem.
O caso dos filmes Portugueses de 1994 presentes em festivais europeus, ou as obras de Artistas portugueses inauguradas
em estações de metro estrangeiras, i.e., a oferta de um painel de azulejos da autoria de Júlio Pomar, ao Metropolitano de
Bruxelas, para a estação Jardin Botanique; ou a oferta de trabalhos de artistas – de David de Almeida ao Metropolitano de S.
Paulo e de Bartolomeu Cid dos Santos ao Metropolitano de Tóquio, para a estação de Niombashi.
99
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O efeito mediático do evento foi conseguido e publicaram‐se folhetos de programação, vários
catálogos de exposições para além dos relatórios logísticos das obrigações para com a Europa. Na falta
de outra documentação primária sobre o assunto, os registos de imprensa revelaram ser o caminho
possível por uma análise exaustiva dos artigos, para ser permissível tirar conclusões sobre o sucedido,
nas quais, além da questionável veracidade de todas as informações, as conclusões têm foco,
principalmente, na organização sobre a importância atribuída a certos assuntos, considerando que o
poder dos media sobre os cidadãos condiciona em parte a sua interpretação.
Neste sentido, foi possível reunir documentação possível de ser analisada em função dos
nossos objectivos, mas a fragmentação dessa documentação foi evidente, na falta de um estudo
aprofundado sobre a camada de intervenções que ficou nesse ano sobre a cidade, especialmente no
âmbito da Arte Pública urbana.
No role da diversidade dos ramos culturais impulsionados, as intervenções artísticas no espaço
público não tiveram o protagonismo que se julga para um estudo deste género, mas as relações entre
os processos que em 1994 tornaram possíveis os numerosos eventos e intervenções, são motivo de
uma reflexão sobre a condição dos intervenientes criativos na construção da cidade, e como as
relações entre os diferentes profissionais, e a reflexão do profissional para com o seu modo de
actuação, influenciam a condição da vivência simbólica da cidade e a aproximação aos objectivos de
um programa deste género.
A Arte Pública aparece em primeira instância, anexada ao grande somatório de eventos
realizados. Digamos, em primeira instância, porque numa leitura directa por toda a imprensa,
tememos que a consideração se resume ao ornamento, quando: “Arte Pública” aparece no programa
de Lisboa 94, são referidos slogans como: “Arte Pública anima a sétima colina” ou “Arte Pública dá
vida à rua”. Mas numa análise atenta a todos os relatórios e documentações sobre as intervenções
daquele ano, é possível considerar certos programas de Arte Publica como estratégias base para a
resolução de problemas de espaço público como foi o projecto “Encenar a Cidade” que
descreveremos adiante.
A consciência de alargar o âmbito do que se considera Arte Pública pelos fundamentos
teóricos contemporâneos que estruturam toda uma convergência de questões essenciais sobre a
evolução do conceito de Arte Pública, principalmente quando associada ao Design Urbano, aconteceu
noutros projectos onde o sentido propulsor que se desejava a todos os ramos culturais, deixou
abertura a uma diversidade possível de “tipos” de Arte Pública, que algumas vezes, por não terem
fronteiras definidas em categorias artísticas conhecidas, não foram considerados por vários
mediadores naquele ano como intervenções de Arte Pública, mas nesta análise posterior podemos
considerá‐las na íntegra, e situá‐las como base da intervenção urbana que impulsionou todo o
programa na cidade à aproximação aos objectivos da Capital Europeia da Cultura, e contribuíram sim
para o legado artístico de 1994 na cidade de Lisboa, i.e., como foi o projecto das “Cores” para a Sétima
Colina, que além de também ter sido projecto do mesmo Departamento de Intervenção Urbana esteve
integrado nos programas relacionados com o Património e não nos programas de Arte Pública.
O sentido de Evento que foi noticiado toda a programação trouxe um carácter festivo e
efémero, mas segundo Simonetta Luz Afonso100: “pretendia‐se conseguir algo para a posteridade […],
tínhamos o exemplo Barcelona”, afirma, referindo‐se aos Jogos Olímpicos de 1992, onde se aproveitou
a oportunidade para fazer equipamentos que servissem posteriormente e criassem uma nova
imagem da cidade.

100

Simonetta Luz Afonso, actual Presidente do Instituto Camões, foi presidente do Instituto Nacional de Museus e
em 1994 administradora do departamento de exposições de Lisboa 94.
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RECOVERING THE MEMORY OF THE PUBLIC SPACE: LEIRIA’S
WATERFRONT
Ana Bonifácio. Public Space and Urban Regeneration, Ph. D. Programme, University of Barcelona.

SUMMARY
Leiria can be recognized as a flagship case within the scope medium‐sized Portuguese cities, so much so by way
of its unruly growth in the last decades of the 20th century, as by the self‐conscious process of loss of quality in
urban life.
On the brink of the millennium, the “opportunity to make city” turned it (among others), into the target
of a national plan for urban and environmental reinstatement of Portuguese waterfronts.
This presentation intends, above all, to focus on the middle process of acknowledging the loss of the public
space and the importance of rebuilding the memories of physical spaces around which the city has grown and
prospered.
In these “remaining” places, spawned from the logic of “spontaneity” between the urban core and the
natural element ‐ river ‐ there resides the excellence of memory, that has progressively faded with time.

INTRODUÇÃO
PERDA DE PRIVACIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO. DECLÍNIO TERRITORIAL.
A perda de importância do lugar público enquanto espaço físico, espaço exterior do domínio
exclusivamente público, e espaço colectivo na sua dimensão social como lugar da partilha e da
democratização ainda é tema que, estando na ordem do dia e implícito nas temáticas subjacentes ao
ambiente, à mobilidade, à cidade e à cidadania, não se reveste ainda da preocupação merecida
enquanto território de sustentação de todas essas palavras‐chave.
É certo que as últimas duas décadas do século XX, trouxeram exemplos de muitas perdas e
outras tantas felizes reconquistas do lugar público. Mas as perdas não parecem ser as suficientes para
fazerem prova perante as cidades que, politicamente, insistem em ver declinar o seu mais precioso
território comunitário.
Tecer qualquer consideração sobre o constante declínio da importância do lugar público, é
mais simples fazendo‐o a partir de referências, ilustrações territoriais, cidades‐processo, cidades‐
cenário, como é o caso da cidade de Leiria que, mantendo‐se na frente‐de‐água mais Oeste da
Europa, se apresenta quase equidistante das metrópoles de Lisboa e do Porto, citando apenas essas
duas proeminentes referências de waterfronts portuguesas.
Ainda que o metabolismo urbano do seu espaço físico seja único e de características exclusivas do
ponto de vista do desenvolvimento do território, importa enquadrar o fenómeno que lhe está
subjacente, num panorama urbano cada vez mais comum, não apenas em Portugal mas para além
dele: a desterritorialização do lugar público e a perda de privacidade que lhe está associada.
As cidades de hoje são o prenúncio da perda de privacidade. Esse conceito, ‘privacidade’, que
poderá estar mais imediatamente afecto ao espaço que determinado indivíduo considera como
território exclusivamente seu, pode ser analisado do ponto de vista do território ‘público’, se se
recordar o conceito de Altman como“... o controlo selectivo do acesso a si mesmo ou ao grupo a que
pertence”(1975)1101, independentemente do espaço que sustém essa regulação.
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In Sergi Valera e Tomeu Vidal, “Privacidad y Territorialidad”, p.124, in J.I.Aragonés y M. Amérigo (Comps), Psicologia
Ambiental, Ed. Pirámide, Madrid, 1998.
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Fig.1 ‐ Localização do concelho de Leiria no território de
Portugal Continental.

Ao espaço público e à sua desterritorialização, é impossível não contrapor o conceito de privacidade e
consequentemente, a ‘privatização do espaço público’, os ‘não‐lugares’, a crescente tendência da
morte territorial, lenta e decadente, a desfronteirização física entre espaço público e privado graças ao
domínio do espaço virtual, das cibercidades e, por analogia, da velocidade e da dinâmica tecnológica.
Espaço público e privado, caminham lado‐a‐lado, cada vez mais desiguais.
Sob a responsabilidade da passagem para o terceiro milénio, o futuro (que parece ter chegado
mais cedo), das visões do “fantástico” ilustrado nos clássicos do cinema que projectaram utopias e a
seguir distopias com o prenúncio das cidades verticais, é já ‘hoje’. Apenas o invólucro é diferente do
fantástico não sendo, de facto, fantástico.
O projecto utópico de Thomas More de uma sociedade livre com indivíduos livres,
concentrados em lugares paradisíacos mas isolados, não passa de um ideal inatingível, mas não deixa
de ser uma referência fundamental para a compreensão dos limites.
A realidade actual está, sem dúvida, próxima das realidades virtuais dos Blade Runners dos
80´s ou dos Matrix´s dos 90´s, e das EdgeCity como Los Angeles de Mike Davis, distópica, multinuclear,
marginal, controlada e agorafobica ao lugar público distante da excelência que foi outrora.
No entanto, neste exercício do pensamento, o que se propõe é colocar o tema da privacidade’,
sobre uma cidade como pano‐de‐fundo, que deverá ser entendida como a escala de todas as
convergências sociais e humanas e a formalização do lugar‐mãe do espaço público. Como cenário, ter‐
se‐à então, dependendo da cidade, a leve ou pesada dicotomia entre o construído e o vazio.
As imagens desses não‐lugares que já existem, são o espelho da intervenção humana que,
mais uma vez, retira a si própria qualidades como a privacidade e que não é mais que o deixar de ser
livre no espaço que é de todos.

LEIRIA. RECONQUISTAR O ‘HOMEM PÚBLICO’.
Não fossem as oportunidades de “construir cidade” que chegaram a Leiria por via de programas de
financiamento público que ventilam algumas das experiências urbanas da Europa para o território
nacional, e Leiria poderia ser, em todo o seu esplendor físico, o rosto antecipado da tendência dos
núcleos urbanos: a perda do lugar público, a cidade sem centro, polinucleada, sem apontamentos de
direcção física nem orientação estratégica, do imperio privado sem tutoria pública, da arrítmia de
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crescimento e do efeito “donut” dos centros históricos. De uma forma simplificada, da cidade cujo
desenvolvimento não produziu uma paisagem global.
Interiorizado que está o conceito de CIDADE, tranversal a todas os domínios técnicos e
artísticos, importa colocar como referências desdobradas do tema, o conceito de “cidade global” que
Manuel Castells refere enquanto PROCESSO e o de “cidade multiplicada”102 cujas novas formas e
funções configuram uma nova estrutura na qual a matriz territorial é definida a partir da multiplicação
dos factores: centralidade, mobilidade e apropriação habitacional.
O caso paradigmático da cidade de Leiria no panorama das cidades médias portuguesas, tanto
por via das suas características morfológicas e do seu desenvolvimento urbano desde o início do
segundo milénio, que pela sua massificação construída desde a década de 80, como pelo processo de
autoreconhecimento da perda de qualidade de vida urbana já na viragem para o século XXI,
transformou‐a num dos alvos preferenciais da oportunidade de “fazer cidade” através de uma
estratégia nacional de requalificação urbana e ambiental das waterfronts portuguesas ‐ Programa
Polis, Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades.
IMAGEM DA CIDADE. DINÂMICA TERRITORIAL
Numa descrição rápida da evolução urbana da cidade de Leiria, não se poderá omitir o facto de ela
remontar, ao início do segundo milénio, e que na base da sua estrutura medieval está a função
defensiva a partir de um castelo que, como grande parte das cidades europeias medievais, permitiu
que a partir dos seus pequenos núcleos habitacionais, se fizessem cidades por via de interesses
económicos fora dos limites de pedra.

Fig.2 ‐ Vista geral de Leiria em 1864
Fonte: Câmara Municipal de Leiria

Fig.3 ‐ Vista do castelo a partir da
Praça Rodrigues Lobo

102

MUNÕZ, Francesc Manuel. UrBANALización: Territorio y Paisage en la “Ciudad Multiplicada”. 2000. in AA.VV. A Cidade.
Câmara Municipal de Cascais, 2001.
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Fig.4 ‐ Vista geral de Leiria a partir do castelo (montagem fotográfica)

Num vale pouco encaixado, e que pouco dista desse morro, corre um rio ‐ o Lis que desde muito cedo
manteve estreita relação com a urbe. Os seus tradicionais campos férteis assumiram grande
importância para o desenvolvimento urbano, ainda que, simultaneamente, o seu curso natural tenha
impedido muitas vezes a expansão da urbe, pelos efeitos catastróficos que as cheias provocavam.

Fig.5 ‐ Vista geral da cidade e do percurso
do rio Lis dentro do
núcleo urbano
Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 1999

Já fora do pequeno núcleo intra‐muros, a área urbana foi‐se adensando entre o sopé do morro a Sul e
o meandro do Lis e até aos finais do século XVIII, a construção foise propagando em torno da Praça de
S. Martinho junto a uma das igrejas (Igreja de S. Martinho), demolida em 1549, altura em que se
“redesenha” e se aproxima da que é hoje, a actual Praça Rodrigues Lobo.
Em 1701, com o intuito de atenuar o efeito devastador das cheias, procederam‐se a obras de
regularização do rio, abandonando o seu percurso natural para ser afastado cerca de 100 metros para
Sul, deixando livre uma grande área de terreno do qual resultou o designado Rossio (que significa
“terra sem dono”). Esse novo traçado do Lis, mantém‐se até hoje e constitui, sem dúvida, uma das
imagens de marca da cidade: o percurso de uma linha de água perfeitamente delimitada, murada,
domesticada dentro do centro mais centro da cidade.
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Fig.6 ‐ Século XV103 ‐ Traçados aproximados do rio Lis (antes e após as obras de regularização do início do século
XVIII) Fonte: Sistema Rio, Ana Bonifácio, 1999

103

adaptado de GOMES, Saúl António. Introdução à História do Castelo de Leiria (pag. 17)
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Fig.7 ‐ Percurso artificial do rio Lis
entre os muros de contenção.

Após o período de densificação da malha urbana que pautou o século XVII e a reconstrução da cidade
na sequência das invasões francesas na primeira metade do século XIX, o século XX ficou marcado pela
forte atractividade da área central e por um aumento demográfico associado.
A imagem da cidade foi‐se alterando devido às profundas modificações do tecido urbano, e
principalmente à grande densidade da construção e ao consequente
adensamento dos espaços públicos.
A introdução do automóvel desencadeou a necessidade de redesenhar o espaço público e de
definir novos alinhamentos de construção. Abriram‐se novas vias a fim de facilitar o trânsito e,
simultaneamente, abandonou‐se o conceito de mercado aberto ao ar livre no espaço da praça por
excelência, com a construção de espaços fechados destinados à actividade comercial.
O rio Lis, de soberana importância para o desenvolvimento económico e físico da cidade,
perdeu ao longo do tempo, o estatuto que lhe é devido, com um ‘voltar as costas’ para o seu curso,
tanto ao nível da construção que se ergueu de ‘traseiras’ voltadas para a água, como socialmente com
o desrespeito completo das suas características de elemento natural, tornando‐se um ‘esgoto a céu
aberto’.
Depois da ‘paralisia cultural’ ‐ causa provável da indiferença instalada à presença do rio Lis ‐
assistiram‐se, no final dos nos 90, aos primeiros passos para uma consciencialização desse facto e aos
efeitos contraditórios da incessante procura da qualidade de vida.
O castelo, o rio Lis, a malha urbana medieval na sua dupla vertente de espaço público e espaço
construído, a Praça Rodrigues Lobo e o espaço que outrora foi o Rossio, testemunham a memória da
cidade, e representam a sua imagem.
A arrítmia urbana que Leiria tem testemunhado nos últimos anos, deve‐se sobretudo à
expansão pouco estratégica em sentido do centro para as peiferias rurais, e à consequente perda de
identidade do área urbana consolidada.
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Fig.8 ‐ Fotografia aérea e percurso do rio Lis no núcleo urbano
Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 199?
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A WATERFRONT DE LEIRIA. CARACTERIZAÇÃO
“Aparentemente, na dupla relação terrestre e aquática, a terra procura delimitar um território, que
julga seu, e nessa definição de limites, a água é simultaneamente cúmplice e excluída daquela mesma
delimitação.” (...) “E transforma aquela relação da terra e da água numa tensão permanente, com uma
frente frágil, ainda que efectivamente identitária, decorrente daquela mesma relação de
cumplicidade.” (...) “Estamos assim perante uma dupla valência desse espaço dito fronteira, em que a
água envolve, delimita e seduz o território, mas também como disse o poeta, onde «a terra acaba e o
mar começa»...”104
A cidade frente‐de‐água de Leiria, é em tudo, diversa de qualquer outra waterfront
portuguesa, quer pelo tipo de relação que se estabelece entre a massa construída e o elemento água,
quer pelas suas características morfológicas, dimensão, ocupação e escala.
Leiria, que é simultaneamente capital de distrito (integrando 16 concelhos) e sede de concelho
constituído por 29 freguesias, “com a área total de 565 Km2, o que representa cerca de 2,4% da área
total da Região Centro”105, integra o Sistema Urbano de Lisboa e Vale do Tejo (subsistema da Alta
Estremadura).
Na área urbana da cidade, atravessada pelo rio Lis, reside a particularidade desta waterfront,
onde o espaço‐fronteira entre água e terra é constituído por diversos espaços públicos, ligados entre si
numa rede de espaços de diversas naturezas, maiores e mais pequenos, apetecíveis e medíocres,
‘sociopetos’ e ‘sociofugos’.
A esse conjunto de espaços, dentro da área central do núcleo, chamou‐se ‐ na fase inicial de
reconhecimento da necessidade de “devolver” o rio aos cidadãos ‐ o SISTEMA RIO106.

Fig.10 ‐ Limite do concelho, área
urbana e rio Lis

104

in Ferreira, Vitor Matias. Fascínio da Cidade. Memória e Projecto de Urbanidade. Ed. Ler Devagar e ISCTE, 2004 (pag.22).
in Plano Director Municipal de Leiria, 1995
106
Trabalho desenvolvido no âmbito de uma equipa multidisciplinar da Câmara Municipal de Leiria, em 1999, do qual
resultou um conjunto de directrizes e apontamentos de acções e objectivos sob a forma de uma estratégia de intervenção.
105
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Fig.11 ‐ Caracterização dos espaços livres e construídos que constituem a
frente ribeirinha da cidade, o SISTEMA RIO.
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No ano 2000, o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território anuncia a criação de
um programa de requalificação urbana e valorização ambiental das cidades ‐ Programa Polis ‐ para
núcleos urbanos com o tipo de enquadramento do da cidade de Leiria (cidades médias de relevo no
panorama nacional, cujo crescimento urbano nas últimas décadas tivesse sido desregulado e que
integrasse elementos naturais e/ou patrimoniais de relevo), cuja programação definida a anteriori,
seria devidamente adaptada a cada espaço urbano.
Reflexo de uma política urbana cujo principal financiamento advém do III Quadro Comunitário
de Apoio, e partindo de uma metodologia de implementação comum, o Programa Polis, determina a
criação de experiências modelo na requalificação urbana em cidades cujas características assentam em
casos como o de Leiria.
A vertente inovadora deste programa é que, ao invés de repartir um valor global destinado
normalmente a pequenas intervenções de requalificação por todo o país, distribui o mesmo valor em
partes menores de forma a investir visivelmente nessas cidades com potencial a ‘modelo de
requalificação urbana’.
Perante a já designada “oportunidade de fazer cidade”, devolver o rio aos cidadãos, tornou‐se
pois imperativo, tomando‐o como elemento condutor desta estratégia de requalificação ‐ o ‘Sistema
Rio’.
O seu modus operandi ‐ o “como ‘devolver’?” ‐ passou pela criação de condições para o
diálogo entre margens, pela reformulação viária da cidade e pela fruição de uma rede sustentada de
espaços públicos de lazer que deve incluir novos espaços verdes, percursos ciclo‐pedonais e
equipamentos públicos de apoio.
As acções apontadas para a execução deste programa de requalificação ambiental ‐
enquadrados nos domínios do património e cultura, acessibilidades e transportes, ambiente urbano e
qualidade de vida ‐ resumem‐se sucintamente, no seguinte conjunto de acções:
> Reconversão de espaços colectivos degradados, na envolvente de equipamentos existentes;
> Criação de zonas verdes sob a forma de parques lineares com o reforço de um contínuo
ciclável ao longo do rio;
> Criação de zonas verdes sob a forma de um parque urbano, com as valências de recreio
passivo ou activo;
> Criação do percurso ciclo‐pedonal nas margens do rio;
> Reformulação de pontes pedonais e viárias existentes, recuperação das estruturas
hidráulicas existentes;
> Obras hidráulicas no rio Lis;
> Pedonalização das áreas centrais e reformulação das praças existentes;
> Aumento da oferta de estacionamento enterrado com a reformulação da estrutura viária
central;
> Requalificação de espaços públicos existentes (incluindo infraestruturas).
> Reforço da ligação entre as margens com a construção de novas pontes pedonais e a
melhoria de acessibilidades;
> Criação de um Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental que possa perpetuaros
objectivos traçados neste programa.
Em paralelo, o Programa Polis prevê a realização de outras acções que, não tendo o mesmo
enquadramento financeiro que as anteriormente descritas, nem estando directamente associadas ao
espaço público, são necessárias à sua valorização e correcta integração. A partir de instrumentos de
gestão territorial eficazes, a autarquia (com ou sem parceiros privados) poderá, a longo prazo,
executar as seguintes acções complementares:
> Recuperação de edifícios devolutos, potenciando a reabilitação do parque habitacional do
centro histórico;
> Reconversão de edifícios de enquadramento beneficiado, para usos de utilização colectiva,
como unidades hoteleiras e instalação de uma rede de museus;
> Construção de novas instalações para serviços públicos.
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Nos últimos anos, a cidade tem enfrentado as necessárias dificuldades na operacionalização do
Programa, tanto no que diz respeito às mudanças das prioridades governamentais, como no que
refere às condições físicas que uma cidade transformada em “estaleiro”, implica.
A implementação de um programa desta natureza, está associada a um panorama físico e
financeiro, que se vai adaptando aos objectivos da autarquia e outras intervenções que operam no
mesmo território, já por si complexo na sua dinâmica.
Actualmente, os trabalhos de requalificação continuam em marcha e a cidade enfrenta ainda o
arranque de novas obras e a conclusão de tantas outras. O trabalho não está concluído como
apontavam as previsões iniciais, pois dificilmente a mesma medida de implementação de um projecto
desta envergadura, pode servir a vários territórios. Cada cidade possui um ritmo particular associado
às premissas da política urbana de cada autarquia, e o “molde” teria que ser, naturalmente, adaptado
às circunstâncias.

Fig.12 ‐ Acções propostas para a área de intervenção, no que diz
respeito à criação de novos espaços públicos, e reformulação dos
existentes.
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NOTA CONCLUSIVA
Se na viragem do século, o rio era apenas mais um elemento da paisagem urbana de Leiria, cinco anos
volvidos, e a sua importância foi recuperada. A pouco e pouco, os habitantes e visitantes descobrem
que no vale pouco definido que atravessa a cidade, corre um rio de caudal breve que atravessa lugares
esquecidos e, às vezes, de incomparável harmonia com os interstícios bucólicos naturais que
subsistem sob a estrutura urbana. Descobrem que o rio, foi outrora, o motivo‐primeiro para o
desenvolvimento da urbe.
Esta oportunidade de fazer cidade, recolocou então a linha de água, na imagem da cidade, e
sobretudo no despertar das consciências mais incautas.
A pouco e pouco, a sociedade vai relembrando os lugares esquecidos e volta a eles para lhes
reconhecer novo carácter. Apaziguam‐se com o meio, recuperam a memória entretanto banalizada
nos espaços públicos desrespeitados e indistintos e, junto ao Lis, podem esquecer‐se do bulício que
mora mesmo ao lado.
O rio e a envolvente ainda não foram “devolvidos” ao cidadão. Trouxe a expectativa de
reapropriação dos espaços, reafirmou a sua importância e, sobretudo, pôs em cima da mesa, o
assunto RIO e CIDADE, mesmo que para isso, sem qualquer pudor, se coloquem as expectativas no
lugar de objectivos logrados, que chegaram, afinal, por via de uma oportunidade de ‘fazer cidade’.
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MONUMENTO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL EM ALMADA 25 ANOS DE
PODER LOCAL, 1976—2001
Sérgio Vicente Pereira da Silva .FABUL.107
SUMMARY
Almada has becoming, along the last decade, one of the poles of interest for all those that investigate or they work in the
complex field of the Public Art. Almada’s Public Art Programme has received many praises. However, the discourses were
never explanatory on the form the programme is structured, who and how it is generated and how it is managed to produce
the amount of works distributed by the territory concelhio.
Starting from an interesting experience in 2001. when the Local Power reached their thirty years of democratic
maturity it was designed a sculptural program to mark the ephemerid, being built an important number of monuments in
each of the “freguesias” that compose the concelho of Almada.

Prólogo
Almada tem vindo a tornar‐se, ao longo da última década, um dos pólos de interesse para todos
aqueles que investigam ou trabalham no complexo campo da Arte Pública. Muitos elogios têm sido
prodigalizados ao denominado Programa de Arte Pública desenvolvido no concelho. No entanto, os
discursos nunca foram esclarecedores sobre a forma como o referido programa se estrutura, quem e
como gere e planeia o assinalável número de obras distribuídas pelo território concelhio. A partir de
uma interessante experiência iniciada em 2001 — quando o Poder Local atingiu os seus trinta anos de
maturidade democrática e incrementou‐se um programa escultórico para assinalar a efeméride,
colocando‐se um assinalável número de monumentos no número exacto de freguesias que compõem
o concelho de Almada. Procuramos aqui encontrar, com base na análise do trabalho realizado, as
bases nas quais assenta o chamado Programa de Arte Pública.
Quando nos propusemos a percorrer as freguesias do concelho de Almada em busca dos onze
monumentos que se propõem comemorar os 25 anos de Poder Local Democrático encontrámos as
habituais dificuldades para localizar as referidas esculturas. A monografia editada para registar o
evento apenas nos facultava as fotografias das obras, num enquadramento muito apertado, ocultando
uma grande parte do ambiente que envolve as peças não deixando perceber que outros elementos de
referência do espaço público que nos poderiam ajudar a situar as esculturas.
Este concelho engloba paisagens urbanas muito distintas, núcleos urbanos centenários e em
seu redor o crescimento urbano ganha formas desproporcionadas: as vias que ligam as diversas
freguesias, com o trânsito intenso mesmo em horas despropositadas, atravessam lugares que
aparentam uma antiga ruralidade. O crescimento urbano acelerado das últimas décadas esqueceu‐se
que a existência de espaço público era fundamental para a ampliação coerente da cidadania, e deste
modo na nossa viagem foi sendo difícil encontrar os lugares de referência onde se expressassem as
diversas matizes da civilidade. Na monografia já referida as fotografias eram acompanhadas pelo
nome do autor e da obra, e indicava‐se o nome da freguesia que a recebeu. Os transeuntes
confrontados com as nossas perguntas sobre o local das obras, e na presença de tão inesperada
imagem, apontavam constantemente o largo fronteiro à junta ou as imediações do mercado como os
potenciais lugares para a existência de tais elementos. E não se enganavam, esses lugares afloram ao
imaginário dos cidadãos como os únicos espaços nos quais seria lógico colocar um monumento: nos
largos se encontram os diversos serviços públicos e é lá que as pessoas se encontram.
Quando a escultura não estava situada nessas pequenas centralidades, as muitas voltas dadas
nessa malha labiríntica do crescimento desordenado quase levaram ao desespero um estudante
abnegado na procura deste caso de estudo. No entanto o voluntarismo tem sempre as suas
recompensas, a disponibilidade dos Almadenses para apontar uma direcção possível, levou‐nos
sempre à presença dos almejados monumentos.
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Os monumentos foram implantados nos seus lugares entre Outubro e Novembro de 2001.
Passados cinco anos sobre o acto público da inauguração, pensamos estarem criadas as condições
temporais para se fazer a possível avaliação do programa monumental.

Espaço público e representação democrática
Após a Revolução de 1974, a utilização da escultura urbana pelo poder local democrático foi um dos
veículos de afirmação dos valores da democracia nascidos com o 25 de Abril. A génese desta política
no concelho de Almada está alicerçada na noção clara de que o espaço público é o local onde os
valores democráticos se debatem, é o espaço da criação plural, onde se fixam memórias e exalta o
futuro. O espaço urbano define‐se pela sua distribuição espacial e pela dinâmica social que o suporta;
é onde a vida diária adquire e expõe as suas diversas matizes.
A vida das cidades caracteriza‐se pela sua diversidade, por diferentes olhares e experiências
que diferentes grupos sociais oferecem à forma do espaço urbano. A expressão pública dessa
diversidade ajuda‐nos a conferir significado ao “lugar”, já que como refere Sergi Valera108 as condições
sociais da experiência do lugar espelham diferentes maneiras de o codificar. A forma como são
difundidos esses modos de ver e sentir por comunidades restritas, e a maneira como confluem no
espaço público obrigam à ampliação e multiplicação de sentidos e à conflituosidade regeneradora do
próprio lugar. “Com os nossos actos transformamos e dotamos de significado, de sentido a envolvente,
enquanto que esta contribui de maneira decisiva para definir quem somos, para nos situarmos não
apenas ambiental mas também pessoal e socialmente, e para estabelecer modalidades de relação com
o nosso mundo perceptivo, funcional e simbólico.”
À cidade reserva‐se o poder de aglutinar e construir o sentido das várias realidades do
colectivo social. Essa consistência social é expressa em símbolos identitários situados no espaço
urbano; falamos pois de um espaço de expressão pública. E esta multiplicidade de expressões dentro
de um colectivo potencializa os meios que levarão à transformação e melhoria concretas do espaço
comunitário. Este reconhecimento de interesses comuns é a base da resposta às dificuldades que o
contexto oferece, possibilitando a um colectivo de pessoas e aos seus órgãos representativos encetar
processos transformadores a partir de questões concretas que as afectam num determinado
momento.
Recuemos aos anos oitenta. Almada crescia de forma insustentável, acompanhando na sua
desordem urbana outros subúrbios de Lisboa. O crescimento baseado na especulação imobiliária, não
deixava grande espaço para o aparecimento de um espaço público qualificado, que promovesse a
integração comunitária ou que veiculasse novas experiências valorativas de interacção social. Como
refere Isabel Ribeiro, neste panorama urbano, os pólos aglutinadores de reais vivências culturais,
resumiam‐se ao associativismo popular, centrado nas sociedades recreativas, que já traziam uma larga
experiência de associativismo e combate do tempo do regime salazarista.109
A estabilidade nas políticas autárquicas alicerçada na permanência de um mesmo executivo
durante as últimas décadas, permitiu o oportuno aperfeiçoamento de um plano integrado de
desenvolvimento municipal. Se as décadas de 70 e 80 foram denominadas “Do planeamento à Infra‐
estruturação”, os anos 90 são considerados a “Década do Desenvolvimento Integrado”. “Ou seja, os
anos 90 são aqueles que tornam materializáveis os grandes ideais, as grandes causas do concelho.
Neste âmbito, nas Opções do Plano estavam previstas intervenções como: a edificação de unidades de
equipamento para a cultura e para o desporto (é nos anos 90 que é inaugurada a Casa da Cerca, o
Fórum Municipal Romeu Correia e o Complexo Municipal de Desportos “Cidade de Almada”); a
qualificação da estrutura urbana; o desenvolvimento de respostas de âmbito sócio‐cultural
diversificadas; e ainda a afirmação de iniciativas artístico‐culturais.”110
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Sergi Valera, Espacio privado, espacio p´blicoo: dialécticas urbanas y construcción de significados, in (pub.) “Tres al quarto”,
nº 6, 1999: 22‐24
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Ana Isabel Ribeiro, Arte Pública no Concelho de Almada, in W@terfronts, nº7, Setembro 2005
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Ana Isabel Ribeiro, Arte Pública no Concelho de Almada, in W@terfronts, nº7, Setembro 2005
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Esta política implica por parte do poder político e administrativo um profundo conhecimento
da realidade social que estrutura a comunidade. Apesar das grandes modificações do corpo social do
concelho nas últimas décadas, inerentes ao processo de “democratização” da sociedade portuguesa
que levou a alterações profundas nos padrões de vida comunitários, as memórias fundadas no século
XX foram de extrema importância para a criação dos laços identitários que ainda hoje subsistem.111

“Os Perseguidos” de Anjos Teixeira, inaugurado em 1979

Convêm trazer a este texto um exemplo paradigmático, na cidade de Almada, de adequação entre
representação simbólica e apropriação por parte de um colectivo dos valores preconizados. Referimo‐
nos ao monumento “Os Perseguidos” de Anjos Teixeira, inaugurado em 1979, a partir de subscrição
pública112, com o intuito de homenagear “todos os homens e mulheres vítimas da perseguição
fascista”.113 Este monumento ainda hoje é tomado como referência por todos aqueles que se vêem
representados nos valores democráticos que a revolução despoletou. A praça MFA (Movimento das
Forças Armadas) onde o monumento é o elemento central, é o espaço no qual as manifestações

111

Convêm referir que os concelhos na margem sul do rio Tejo foram o território de implantação das mais importantes
estruturas industriais do Estado Novo. “Um verdadeiro colosso de maquinaria, trabalho, combate e repressão, que a partir de
1953, encontrava nos sucessivos Planos de Fomento Nacional do salazarismo, o paradigma da conjugação portuguesa do
binómio homem‐máquina!”( Citado em: José Guilherme de Abreu, Arte Pública e Democracia, in “Arte Pública no Concelho de
Almada” (cat.), (coord. Ana Isabel Ribeiro), Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004) Complexo à escala
ibérica, formou em seu redor estruturas urbanas de cariz operário. Esta característica dotou o espaço urbano de propriedades
reivindicativas inatas. Não é por acaso que naquele território aconteceram das maiores acções repressivas sobre os operários
e as organizações, cometidas pelo regime fascista.
112
Importa citar as palavras de Isabel Ribeiro como apontamento sobre a forma como a apropriação simbólica poderá estar
sujeita a processos de controlo ideológico: “Depois existem coisas que eu não entendo: que mal vem ao mundo do confronto
com o histórico de algumas peças? Nós descobrimos por mero acaso de onde veio a ideia de fazer a escultura dos
“Perseguidos”: um grupo de eleitos do PS da Junta de Freguesia da Cova da Piedade propuseram a homenagem, abriu‐se uma
subscrição pública que automaticamente é controlada pela Câmara, em 1979. Aquela peça é de 69, e chega através do
Francisco Simões, que conhecia o Anjos Teixeira que naquela altura até estava no Funchal; existe uma réplica mais pequena no
jardim da Casa Museu Anjos Teixeira em Sintra, o que provocou má cara por aqui... isso não a desvirtua em nada. Há um artigo
no jornal que diz: a inauguração foi muito linda... mas não vinha mal ao mundo dizer de quem tinha sido a ideia.” Citação
retirada da entrevista anexa, pág.
113
Ana Isabel Ribeiro, Arte Pública no Concelho de Almada, in W@terfronts, nº7, Setembro 2005
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colectivas ganham maior carga emocional nas comemorações anuais da data da revolução de 1974.
Como refere Ana Isabel Ribeiro, a obra de Anjos Teixeira continua a ser o monumento mais
representativo do concelho e no qual os almadenses reconhecem uma herança histórica que é
fundamental recordar.
Poder‐se‐á questionar até que ponto a política de estetização do espaço público desenvolvida
maioritariamente na década de noventa pelo aparelho administrativo, o qual como quase exclusivo
promotor vem definindo com clareza os conteúdos do programa monumental concelhio, não tem em
si mesma implícita a presença de mecanismos de controle ideológico do espaço público. Mas é
verdade que a Arte Pública como um elemento estruturado num pensamento mais vasto sobre o
espaço público já surgia em algumas referências incipientes nas Grandes opções do Plano.

Tocar o Sol, Quintino Sebastião

No catálogo da exposição “Arte Pública no concelho de Almada”, evento associado às
comemorações dos 30 Anos do 25 Abril promovidas em Almada, José Guilherme de Abreu referiu:
“não é certamente por acaso, que um dos mais importantes, persistentes e coerentes programas de
inserção de obras de arte nos espaços públicos em Portugal, ocorra em Almada.” 114 No entanto, Isabel
Ribeiro, quando questionada sobre a realidade de um Programa de Arte Pública em Almada, começou
por esclarecer aquilo que pensa sobre a ideia de um Programa. Este deve ser “uma coisa que está pré‐
estruturada, organizada e que tem uma estrutura de retaguarda que apoia a concretização.”
Acrescentava: “Neste sentido penso que em Almada não existe um Programa. Não há aqui e penso que
não existe em nenhuma outra autarquia.
Há um programa se considerarmos que existe uma linha, um fio condutor para tudo aquilo que
aqui é feito; nesta perspectiva poder‐se‐á falar num programa... mas não tem prazos, é determinado
pela sensibilidade de quem dirige o concelho em relação às questões artísticas e políticas. Não há
qualquer espécie de estrutura que faça uma ligação entre os diferentes técnicos, sejam arquitectos,
paisagistas, de planeamento ou urbanismo, nem nunca ninguém se sentou numa mesa e perante a
presente vontade política de fazer um monumento olhou para o concelho e tentou perceber...”115
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Citado em: José Guilherme de Abreu, Arte Pública e Democracia, in “Arte Pública no Concelho de Almada” (cat.), (coord.
Ana Isabel Ribeiro), Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004: 8
115
entrevista com Isabel Ribeiro
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As Asas de Ícaro, Rogério Ribeiro

Um “programa” assente num forte carácter comemorativo ou celebratório, promovendo
valores partilháveis por um vasto grupo de cidadãos, aposta na requalificação simbólica do espaço
público, mas poderá ao mesmo tempo, apontar em grande medida para uma crescente politização
desse mesmo espaço. Se no programa governativo está inscrito o uso da escultura pública como
veículo de promoção de determinados pontos de vista políticos, estaremos a falar de uma forma de
controlo ideológico sobre o espaço público? “Por um lado temos que saber quem são os promotores, e
o promotor é o poder político e o que se passa aqui passa‐se em muitas outras autarquias. Na medida
em que o poder político é o promotor, este tem que ter contrapartidas e portanto temos aqui uma
triagem daquilo que se vai pôr na rua, e do que é concretizado. Aquilo que acaba por ser pensado
como opções para o concelho depende da força política que está à frente e são as grandes causas que
se defendem pelo uso da escultura. Assim começas pela Paz, depois tens o Trabalho, tens a Vida...”116
Este ponto de vista vem legitimado pela ideia que as grandes causas são um património de ideias
partilhados por todos e estas causas “não são as causa de Almada, são transversais e universais”.
Notemos alguns dos títulos das obras implantadas no concelho: Monumento à Paz; Monumento à
Liberdade; Monumento ao Associativismo Popular; Monumento ao Trabalho — Poder
Local/Populações; Solidariedade; Poder Local; Símbolo da União; Simbiose; Liberdade, Democracia,
Solidariedade; Onda de Abril; À Vida, entre outros.117

Primeiro as Crianças, Jorge Pé‐Curto

116

entrevista com Isabel Ribeiro
notas recolhidas no catálogo da exposição Arte Pública no Concelho de Almada realizada em 2004, pela Casa da Cerca
Centro de Arte Contemporânea. Esta exposição foi realizada quando se comemoravam os trinta anos da revolução de Abril de
1974, e de poder local democrático; de salientar que na base desta exposição está um trabalho de levantamento/
inventariação da arte pública do concelho, com o objectivo de salvaguardar e divulgar o património da cidade. No corrente
catálogo as obras estão organizadas por fichas onde se inscrevem os elementos identificadores e descritivos das obras,
tornando‐se um documento de referência para a análise da escultura urbana em Portugal.
117
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Se Siah Armajani 118 referia que as esculturas públicas deveriam estar ao “nível” dos cidadãos,
apontando severas críticas ao monumento na sua assumpção elitista, apontando a mudança do lugar
do criador em relação à produção da obra, propondo uma visão cívica do espaço público, “na escultura
pública a auto‐expressão e o mito do criador são menos importantes que o sentido cívico. A escultura
pública não se baseia numa filosofia que pretenda separar‐se do quotidiano na vida quotidiana”. José
Aurélio,119 neste contexto, aponta algumas ideias nascidas da sua experiência plástica: “Fazer uma
escultura como a que fiz para o Parque da Paz, é politizar? Poderemos considerar a sua presença um
acto político, mas o projecto não foi encaminhado nesse sentido, não traduz um objectivo político, de
maneira nenhuma!
Se for politização no contexto da nossa própria sociedade viver em paz, então aquilo é uma
escultura política. Agora se o conceito por detrás da obra acarretar um ideal, uma realidade, quase um
mito, — a ideia de democracia também é um mito — aquela escultura não é politizada, mas faz parte
de um ideário que se baseia em valores como o da Paz. Na génese do seu conceito existe a ideia de
criar um clima de paz em seu redor, sentimento partilhado por quem passa por ela, que se aproxima,
que permanece na sua envolvente; por quem se abriga na sua sombra, por quem se senta nos bancos
que ela oferece. Há de facto um clima de paz que eu sempre senti mas que nunca fui capaz de explicar
muito bem.
Será a peça do “Trabalho” politizada? E o que é o trabalho? A gente diz que a escultura está
politizada por falar no trabalho?… Objectivamente, com carga política, só o Monumento aos
Perseguidos — os perseguidos, os comunistas que foram torturados — só aquela, não há mais
nenhuma…”
As palavras de Aurélio referem‐se a um escultor que se compromete com os valores inerentes à
expressão política do espaço público; o espaço cívico é um espaço político e o artista deverá socorrer‐se
das ferramentas adequadas para interpretar os seus sinais e deste modo, contribuir para a veiculação
de valores e ideários concordantes com as “aspirações” de uma determinada comunidade. Também o
arquitecto Ignasi de Lecea acentua esta posição referindo que, “todo o programa monumental, de
consolidação de elementos de memória, precisa de um programa político implícito.”120
Nesta perspectiva, pensamos que a arte só poderá adquirir uma dimensão pública, quando os
cidadãos participam da construção simbólica do objecto artístico. Monumentalizar não se resume ao
simples acto celebratório, já que, conceitos como Identidade ou Memória são pertença de uma
comunidade e a obra ganha validade social quando responde aos anseios dos cidadãos e acompanha
as transformações urbanas ajudando a redefinir os seus contextos sociais. Só deste modo, a escultura
poderá aproximar‐se da cidadania, e reflectir as suas aspirações mais comuns. Ou como Meecham e
Sheldon121 defendem, : The monument, or memorial monument, acts as a lexicon of shifts in the
cultural practice. It is therefore an important site of a culture’s rites and rituals, which contribute to a
collective or a least ‘collected memory’.
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As palavras de Siah Armajani referentes ao ponto número três do seu Manifesto sobre a escultura pública no contexto da
democracia americana, citado por Nancy Princenthal, no artigo Crossroads: The art of Siah Armajani, in “Siah Armajani”,
Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid, 2000: 20; “Public sculpture is less about self‐expression and the myth of its
maker and more about its civicness. Public sculture is not based upon a philosophy which seeks to separate itself from the
everydayness of everyday life.”
119
Ideias desenvolvidas em entrevista realizada no dia 20 de Junho de 2006, em Alcobaça, anexada a este trabalho. Pág.
120
Ignasi de Lecea, Arte pública, cidade e memória, in “Design Urbano Inclusivo”, Pedro Brandão e Antoni Remesar (eds.), CPD,
Lisboa, 2004: 133
121
Os autores referem que a percepção da realidade urbana é uma construção cultural baseada na recepção de imagens
também corporalizadas em esculturas. Os monumentos realistas, do século XIX contribuíram para o reconhecimento e
construção da nossa própria realidade. As rápidas transformações na sociedade do fim do século XX, promovem uma
constante redefinição dos mecanismos de percepção do real, o que acaba por influenciar os processos que levam à
construção do monumento, repercutindo na natureza destes o transitório ou o efémero do pensamento social; in Pam
Meecham, e Julie Sheldon, Modern Art : A critical Introduction, Londres e Nova York: ed. Routledge, 2005
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Cativos Naturais, Graça Costa Cabral

Nas cidades actuais, que atingiram níveis de desenvolvimento num tempo de poder local democrático,
a arte urbana enuncia‐se pelo seu carácter intrinsecamente plural. Neste contexto, os monumentos
em Almada não perderam a validade simbólica. O seu papel como registo de memória mantém‐se
actual e, deste modo, vão sendo criadas as bases para a permanência da identidade colectiva nas
futuras gerações.

Um olhar sobre o Programa
Isabel Ribeiro, a directora da Casa da Cerca, Centro de Arte Contemporânea, considera que o
Programa em análise, embora se possa considerar que está organizado nos moldes pelos quais se
considera estruturalmente um programa, acaba por ser um acontecimento isolado no panorama
autárquico nacional. Ressalva no entanto, que este trabalho possibilitou a difusão de obras ao nível
concelhio, salientando o facto de que na freguesia da Sobreda a única escultura pública existente é a
nascida com esta iniciativa.

Simbiose, João Duarte

No concelho de Almada existe uma grande assimetria entre a distribuição geográfica do número de
obras e a relação desse número com os autores representados. Há uma considerável concentração de
esculturas na cidade de Almada em detrimento das restantes freguesias; por outro lado, o escultor
José Aurélio aparece‐nos como o escultor de referência quando falamos de escultura pública neste
contexto. São dele as primeiras peças a serem implantadas na cidade, ainda de forma incipiente, as
esculturas apareceram como uma tentativa de embelezar e dar algum sentido urbano à cidade
descaracterizada. Estas peças não nasceram de encomendas, mas através de aquisição directa a partir
de uma exposição na Galeria Municipal de Almada.
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Nós e os Outros, José Aurélio

O agora comissário José Aurélio refere que para a elaboração deste programa foi preponderante a
participação dos diferentes agentes concelhios na escolha dos lugares adequados para a implantação
das obras122. Esta opção estratégica pressupõe por parte do comissário um conhecimento genérico da
forma de organização administrativa do concelho e, salientamos, a percepção das formas de
representação política do espaço público por parte dos membros da comunidade local. No imaginário
colectivo, o papel de representação pública está depositado nas estruturas políticas do poder local
democrático. As tomadas de decisão sobre as intervenções no espaço urbano são normalmente
deixadas para os decisores políticos, sendo as comunidades meros espectadores dos processos de
transformação. Aparentemente, esta ideia entra em contradição com a proliferação de associações
populares no concelho de Almada123 que à partida deveriam ser o núcleo reivindicativo mais operante
na defesa do seu espaço comunitário. Pensamos que as razões para uma aparente pacificação
reivindicativa destas organizações locais se fundamentam no apoio expresso que o Executivo
camarário lhes dá. As associações são representantes legítimos de uma forma de expressão
democrática do poder local, de livre associação no contexto comunitário. A articulação entre executivo
e representantes comunitários fortalece a imagem de coesão política do concelho e daqueles que o
representam.

União, Álvaro Carneiro

122

Ideias desenvolvidas em entrevista realizada no dia 20 de Junho de 2006, em Alcobaça, anexada a este trabalho.
O concelho de Almada agrupa no seu território mais de duas centenas de colectividades, com base no associativismo
cultural, de recreio e desporto; da larga tradição associativa importa destacar as colectividades centenárias: AIRFA ‐ Academia
de Instrução e Recreio Familiar Almadense; BVC ‐ Bombeiros Voluntários de Cacilhas; Associação de Socorros Mútuos 1º de
Dezembro; Cooperativa de Consumo Piedense; Sociedade Cooperativa Almadense; SFIA ‐ Sociedade Filarmónica Incrível
Almadense; SFUAP ‐ Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; SRMT ‐ Sociedade Recreativa Musical Trafariense (fonte:
http://www.m‐almada.pt/website/main.php?id=15)
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As grandes questões que este programa levanta situam‐se ao nível do financiamento e na forma de
selecção dos artistas. Parece‐nos claro que a situação suburbana de Almada em relação à metrópole
de Lisboa é sintoma de uma insuficiente afectação de verbas para um coerente programa de arte
urbana. Em muitas cidades, como Barcelona, a política do 1% cultural é a base para o desenvolvimento
coerente de um programa de arte; o enquadramento legislativo garante ás entidades competentes
uma gestão eficaz de financiamentos dirigidos ao implemento e valorização da arte pública. Uma
gestão fragmentada de fundos, desenquadrada de um estável e competente organismo
administrativo, leva ao aparecimento e disseminação de um grande número de peças artísticas de
difícil enquadramento urbano e ambiental.
No presente caso de estudo, a articulação entre diferentes organismos camarários, com
influência do gabinete da presidência, suplantou dificuldades organizativas e possibilitou uma correcta
avaliação da execução do programa. “No programa de Barcelona, onde a selecção é feita agora
através de um conselho assessor onde juntamente com os responsáveis municipais de urbanismo e de
cultura, participam os directores das instituições de arte contemporânea da cidade e outros
profissionais independentes, tem vindo a desenvolver‐se com um consenso amplo entre as diferentes
sensibilidades culturais.”124 Em alguns concursos públicos no concelho de Almada, recorreu‐se à
assessoria do director da Casa da Cerca, Centro de Arte Contemporânea, e no presente caso, o convite
dirigido a um artista de renome para comissário foi o garante da exequibilidade do projecto. No
entanto, toda a estrutura do programa foi elaborada por José Aurélio. A proximidade deste da
realidade autárquica, na qual já realizou alguns trabalhos escultóricos, deu‐lhe uma garantida
autonomia directiva, fundamental para a concretização de uma tarefa complexa como a implantação
de onze esculturas monumentais de diferentes escultores em outras tantas freguesias. Para a
definição dos lugares de intervenção foi fundamental a congregação de diferentes pontos de vista e
experiências autárquicas: uma equipa de arquitectos camarários em associação com os Presidentes
das Juntas de Freguesia foram reunidos pelo comissário no processo de escolha dos lugares mais
apropriados para a colocação das peças. Os critérios utilizados procuraram numa perspectiva muito
rigorosa a requalificação simbólica dos lugares; e a implantação de algumas esculturas possibilitou
ampliar o nível da intervenção ao desenho do espaço público, requalificando despretensiosamente as
áreas das suas implantações.

Liberdade, Democracia, Solidariedade, Clara Meneres

A proximidade do comissário ao universo da criação e dos próprios artistas, facilitou‐lhe as
escolhas. A aposta numa componente geracional, que advém de um entendimento sedimentado ao
longos dos últimos anos com a obra dos diferentes artistas no campo da escultura pública, permitiu ao
124

Ignasi de Lecea, Cultura, encargo, sítio, mecenato e comemoração na escultura pública, in “O Espaço Público e a
Interdisciplinaridade”, Pedro Brandão e Antoni Remesar (eds.), CPD, Lisboa, 2000: 75; “O Museu de Arte Contemporânea de
Barcelona, a Fundación Antoni Tàpies e a Fundaciòn Joan Miró, às quais se acrescenta o director do Museu Nacional de Arte
da Catalunha, juntamente com um arquitecto, um crítico e um artista de reconhecido prestígio, designados pelo Alcaide da
cidade.”
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comissário criar as bases programáticas para uma coerente aproximação ao exercício comemorativo.
O recurso a escultores locais e ao universo feminino da criação reforçaram o compromisso com os
valores que importava significar. No entanto, na sua grande maioria os artistas convidados vivem fora
do concelho e as suas obras têm uma expressão que ultrapassa as fronteiras do País.
O Monumento como expressão
Com um programa deste tipo, questionamo‐nos sobre os fundamentos projectuais da linguagem
escultórica intrínsecos no trabalho dos artistas envolvidos, já que estamos na presença de exemplos de
objectos que assumem a linguagem do monumento comemorativo como pressuposto conceptual.
James Young questiona, “the fundamental dilemma facing contemporary monument makers is
(thus) two‐sided and recalls that facing prospective witnesses in any medium. First, how does one refer
to events in a medium doomed only to refer to itself? And second, if the aim is to remember, that is
refer to a specific person, defeat, or victory, how can it be done abstractly?” 125
Que tipo de monumentos podem ser construídos, considerando comummente que o
pensamento moderno trouxe para o espaço da arte a ideia da criação como processo auto‐referencial,
o que subentende uma autonomização do objecto escultórico em relação ao espaço político de
representação?
Para encontrar respostas a tais questões no contexto desta intervenção, é fundamental
centrar o nosso pensamento na análise dos fundamentos da linguagem escultórica. Genericamente,
esta alicerça‐se na capacidade do artista para auto‐gerar as suas próprias relações estéticas, no uso de
um código próprio pensado como linguagem, que se materializa em soluções plásticas em resposta a
uma determinada conjuntura artística e ambiental.126 Uma questão essencial quando nos referimos à
escultura urbana, relacionada com a mudança do “lugar” da obra, resume‐se no facto de o processo
criativo deixar de ser auto‐gerado, isto é, desenvolvido com base no domínio técnico e da linguagem
dos materiais, num processo continuado que leva à consubstanciação da obra independentemente do
lugar ou contextos sociais de inserção, ajustando‐se a obra apenas à história dessa mesma criação.
Mas, se nos centrarmos na obra assumida como arte pública, a linguagem está condicionada pela
análise sistemática do contexto urbano e das características especificas dos materiais a serem usados
na configuração da obra no lugar. Esta realidade provoca muitas vezes modificações substanciais na
forma e no modo de relacionamento estético entre o artista e a sua própria obra.

S/ Título, Fernando Conduto

O artista comprometido com a elaboração de trabalhos escultóricos para o espaço urbano
deve encarar estas manifestações como um campo autónomo de trabalho. Deve comutativamente
desvincular‐se dos processos auto‐referenciais e imiscuir‐se nos diversos sinais que a envolvente
urbana revela. E quando falamos de linguagem escultórica no contexto do monumento, referimo‐nos à
125

James Young citado in Pam Meecham, e Julie Sheldon, Modern Art : A critical Introduction, Londres e Nova York: ed.
Routledge, 2005: 93
126
A. Betlloch Remesar, Hacia una Teoría del Arte Público, in “@rtepúblico”, Barcelona: Ed. Remesar, A. Betlloch, 1997: 158
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praxis projectual inerente à elaboração do objecto público. Na concepção do monumento a expressão
criativa vive continuamente do diálogo entre a realidade poética intrínseca ao autor, com uma outra
realidade exterior e condicionadora da natureza e carácter da obra plástica. O artista responde a um
desígnio temático que condiciona o projecto, do qual passa a fazer parte um conjunto de elementos
culturais, sociais e históricos que constituem as referências colectivas de uma determinada
comunidade; a condição material da própria obra é afectada pela natureza do lugar para o qual ela é
pensada e, ao mesmo tempo, a complexidade do projecto obriga à intervenção de diferentes agentes
na produção e na construção da mesma. Deste modo, a noção de “registo” vem substituir a ideia de
“história” da realização da obra, a execução depende do averbamento de uma série de códigos
processuais, estes partilhados por um determinado número de agentes que participam da produção
da mesma.127
Se as características comemorativas ou celebrativas tradicionalmente associadas à escultura
pública deixam de fazer sentido nas propostas desenvolvidas para Almada, sobretudo porque as
referências clássicas da escultura comemorativa situavam‐se fundamentalmente ao nível das
qualidades formais, — o emprego de determinadas matérias e os modos de actuação dos escultores
em referência a determinado repertório temático historicamente definido. A escultura fundamentava‐
se no seu sentido “figurativo”: na reprodução canonizada do corpo, base formalista para a construção
alegórica do tema.

As Asas de Ícaro, Rogério Ribeiro

La escultura clásica en sus aspectos formales respondía a unas reglas concretas que, desde sus
orígenes, se expresan a través de la representación pitagórica de los cánones, entronizando la figura
humana como “metron” del universo. Las reglas que respetaban los escultores clasicistas no eran
simples conjuntos de medidas necesarias para conseguir resultados armoniosos sino que respondían a
ideas de índole filosófica. Así, las normas de composición de las formas y la disposición de los grupos
escultóricos responden a formulaciones retóricas que pueden ser rastreadas en las ideas de los
filósofos que, como Aristóteles o los pertenecientes a las escuelas estoica o epicúrea, se preocuparon
por los problemas formales en la poesía y las artes. (…) de la armonía de proporciones, de la simetría,
de la euritmia, de los cánones métricos, de las leyes de la buena forma, de la idea de contorno
definido, etc.128
No âmbito do espaço público, as esculturas realizadas estão consolidadas na sua natureza
monumental. A “presença física”, dota‐as da capacidade de dar significados aos lugares.
Independentemente do autor e das características da obra dentro do seu percurso artístico, ou das
referências intemporais que a escultura procura veicular, a escala significante passa a ser a história e a
127

Antoni Remesar estabelece dois conceitos aplicados à linguagem escultórica: o regime autográfico e o regime alográfico;
estes de difícil tradução para a língua portuguesa; A. Betlloch Remesar, Hacia una Teoría del Arte Público, in “@rtepúblico”,
Barcelona: Ed. Remesar, A. Betlloch, 1997: 206
128
Citação de Javier Maderuelo, La Pérdida del Pedestal, Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1994: 16‐19

Portugal: Urban Design and Public Art [I]

119

Nr 9, may 2007

ISSN 1139‐7365

dimensão do bairro, da rua ou da comunidade que a recebe. A natureza própria dos monumentos
relaciona‐se com a sua natureza evocativa, e com a necessidade que os grupos sociais têm de
perpetuar as suas memórias como legado para gerações futuras. J. L. Sert, F. Léger e S. Giedion, em
1943, quando publicaram os « Nine Points on Monumentality »129 em forma de manifesto, enunciaram
de uma forma muito clara os pontos pelos quais o monumento mantém a sua actualidade, e o seu
carácter de permanência. Importa transcrever os dois primeiros pontos: Monuments are human
landmarks, which men have created as symbols for their ideals, for their aims, and for their actions.
They are intended to outlive the period which originated them, and constitute a heritage for future
generations. As such, they form a link between the past and the future; Monuments are the expression
of man's highest cultural needs. They have to satisfy the eternal demand of the people for translation
of their collective force into symbols. The most vital monuments are those which express the feeling
and thinking of this collective force‐the people.

Sítio, Virgínia Fróis

Conclusão
Parece‐nos legítimo reconhecer em Almada uma forte vontade de monumentalização da
cidade; existe um campo ideológico estável, no qual a expressão pela arte de valores democráticos é
um caminho pelo qual se exprimem os grandes ideários políticos que consubstanciam o plano de
desenvolvimento autárquico. Assim sendo, objectamos que se de facto existe um programa de arte
pública em Almada, esse é um “programa de convicções” políticas dirigidas aos cidadãos, expressas na
forma da arte pública.
A ratificação pública da coerência do trabalho desenvolvido em termos de arte pública não se
resume ao investimento na promoção de objectos escultóricos nas ruas e praças do concelho. A
aceitação nasce do investimento na promoção da cultura, alicerçado no plano mais vasto de
desenvolvimento para a cidadania. De acordo com o Plano de Actividades da Câmara, é na “Década do
Desenvolvimento Integrado” dos anos noventa que se faz um grande investimento na materialização
de equipamentos culturais infraestruturantes, de onde nascem por exemplo a Casa da Cerca.
Surpreende que ao fim de uma década de investimentos, se comece a reconhecer a importância da
arte pública como um bem estratégico de promoção cultural da cidade.
O programa comemorativo dos 25 Anos do Poder Local Democrático, pela sua finalidade
estratégica de significar cada uma das freguesias do concelho a partir de uma divisa comum,
afastando‐se do esquema mais ou menos popularizado dos simpósios de escultura, que normalmente
se resumem à mera e débil ornamentação do espaço público; e pela capacidade organizativa, que
levou ao envolvimento de onze artistas na concretização do mesmo número de esculturas, de acordo

129

S. Giedion, José Luis Sert, and Fernand Léger, Nine Points on Monumentality, in TXT: public art observatory project,
Universitat de Barcelona, 1943; também, in S. Giedion, Architecture You and Me: A Diary of a Development (Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1958), 48‐51.
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com o número de freguesias do concelho — adquiriu estatuto e reconhecimento, como proposta
programática de aproximação ao exercício da monumentalização do espaço urbano.

Onda de Abril, Zulmiro de Carvalho

De qualquer maneira, um projecto como este, acaba por revelar algumas fragilidades ao nível da sua
estrutura e põe a descoberto uma inquietante realidade: a forma como é gerido o património artístico
edificado no concelho. Aparece‐nos como necessidade estratégica a criação de uma comissão
departamental que gira e planeie os diferentes tipos
de abordagem ao espaço público, considerando, tal como defende Pedro Brandão, que o desenho da
cidade começa pelo desenho do espaço público. Nesta perspectiva a arte pública não pode ser
encarada como uma actividade autónoma, mas sim, assumida como uma actividade estratégica no
campo da interdisciplinaridade que caracteriza o delineamento do espaço público. Desta forma, os
impulsos que levam à urgência da realização da obra de arte, também devem ser canalizados para, de
uma forma mais ampla, requalificar o espaço cívico da sua implantação.
A gestão da arte pública está intimamente ligada à forma como se mantém e preserva a arte
no espaço urbano. Estão presentes os exemplos de má adequação de meios nessa gestão: a dispersão
das responsabilidades por diferentes agentes camarários leva a que se cometam erros crassos na
forma de manutenção das esculturas. Os problemas normalmente nascem com o ajardinamento, com
a iluminação ou mesmo com a recuperação das esculturas… o domínio técnico destas especialidades
deverá estar concentrado num organismo bem definido, que no campo das suas habilitações deve
recorrer a parcerias com outras instituições congéneres, partilhar experiências e abrir o espaço à
inclusão do conhecimento científico universitário.
A implementação de um programa ambicioso como este, deve inscrever nos seus objectivos a
promoção da arte como impulsionadora da inclusão social. E ao artista cabe, em grande medida, o
papel de actor social neste processo; reconhecendo na simples existência pública do monumento,
particulares simbolizantes para o espaço que o abarca, também afirmamos que as especificidades
evocativas deste projecto, consolidadas na homenagem aos representantes activos do Poder Local, à
comunidade na sua expressão pública e interventiva, lembram o direito que os cidadãos têm de
participar na discussão dos assuntos emergentes que de alguma forma vão condicionar o futuro do seu
espaço cívico.
Neste contexto, os artistas, de alguma forma condicionados pelas opções do comissariado que
decidiu regular a escolha dos lugares em concordância com as opiniões dos presidentes de Junta e
outros técnicos camarários, optaram por desenvolver as suas propostas dispensando o diálogo, que
pensamos seria proveitoso, com as populações locais.
Em resultado desta opção, o concelho de Almada viu‐se portador de uma série de novs obras,
algumas das quais, que poderemos adjectivar de ornamentais, pontuam simbolicamente o território
do concelho. E se reconhecemos que numa macro‐escala existe um mapa simbólico que estrutura o
território, ao nível local está por fazer uma avaliação da recepção da população ao projecto
desenvolvido.
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Esta realidade espelha o tipo de conduta que usualmente se atribui ao artista quando é convidado a
participar em projectos que promovam a requalificação simbólica de uma porção de cidade. Com esta
dissertação procurou‐se enquadrar esta actuação num contexto preciso, limitado aos parâmetros
orgânicos que caracterizaram as comemorações dos 25 Anos do Poder Local.
O artista que concentra os seus interesses profissionais no desenvolvimento de projectos
concretos para o espaço público, tem a nosso ver uma responsabilidade acrescida na sua conduta
profissional: a avaliação do seu trabalho não se resume a meros pressupostos artísticos; restringidos à
crítica da arte, mas essa avaliação é condicionada pela sua inclusão urbana. As incertezas que
germinam após a sua submissão à apreciação pública não se restringem às possíveis respostas
qualitativas, face ao Programa e Comemoração; à sua Coerência e Integração; ao Dimensionamento e
Posicionamento; ou à Conservação e Resistência que aqui desenvolvemos. Essas vacilações nascem
igualmente da falta de enquadramento “ético” de que a profissão do artista plástico carece. É certo
que esta problemática não está incluída no quadro de reflexões que aqui nos propusemos
desenvolver. Mas não deixamos de reconhecer que ela aponta novos caminhos de reflexão.
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UMA INTERVENCÃO ARTÍSTICA NUM ESPAQO HOSPITALAR O CASO
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO (IPO]
Sofia Rato. Universidade de Barcelona – Bolseira FCT

Summary
«The effect in sickness of beautiful objects, and a variety of objects, and especially of brilliancy of colour, is hardly
at al appreciated. Such cravings are usually called the "fancies" of patients ... But much more often, their so called
"fancies" are the most valuable indications of what is necessary for their recovery... People say the effect is only
on the mind. It is no such thing. The effect is on the body too. Little as we know about the way in which we are
affected by form, by colour, and light, we do no this, that they have an actual physical effect. Variety of form and
brilliancy of colour in the objects presented to patients are an actual means of recovery”. Florence Nightingale,
Notes of Nursing.
This article explores a project of artistic intervention in an oncological hospital in Porto. The experience
collides with the derived management problems of the institutional change in the Portuguese Hospitals

O Espaço Hospitalar
Um sistema de saúde estruturado e com uma complexidade de intervenientes, contém sucessões de
utilizadores, sendo, todavia, o Doente o ponto de convergência de uma cadeia de relações. O paciente,
caracterizado por ser portador de uma doença, necessitando de tratamento, converte‐se num utente
assíduo do que convencionamos chamar "espaço público / espaço colectivo" hospitalar. Neste espaço,
o paciente realiza uma série de acções [esperar, estar na consulta, brincar ‐‐ no caso das crianças... que
devem ser concretizadas com facilidade e onde a funcionalidade espacial não pode ser um obstáculo,
até para beneficio da preparação do doente para o tratamento. Em simultâneo, o espaço hospitalar
tem outro tipo de utentes Imédicos, enfermeiros, administrativos, voluntários, acompanhantes...
exigindo uma organização especifica do espaço, para o exercício das suas actividades, nem sempre
coincidente com as características do espaço do doente. Tal como acontece em outros espaços
públicos exteriores, uma boa adequação entre forma e função é o elemento chave para um bom
funcionamento da relação entre paciente e sistema hospitalar. No entanto, como também aí acontece
nem sempre é possível a total optimização do desenho espacial, das suas funcionalidades e dos usos a
que se destinam. Não é possível [nem desejável] construir hospitais a cada momento, devemos, antes
sistematicamente, renovar as infra‐estruturas existentes adequando‐as as novas ‐ exigência, tendo em
atenção que o espaço hospitalar está sempre em constante mutação.
A incomodidade da espera por uma consulta, a demora de tratamentos, a atitude distante
duma postura técnica e profissional, a desorientação num espaço que em geral tem características
labirínticas, são alguns dos elementos que identificam muitas das instituições portuguesas, e que se
transformaram em lugares comuns quando delas se fala. O espaço hospitalar deve perspectivar
tranquilidade, conforto, não deve causar exaltação, desconforto e angústia, já que o motivo que leva
alguém a ser seu utente, é já por si bastante inquietante. Ir a um serviço hospitalar, pressupõe um
trajecto com várias fases, como: deslocação pela cidade até se chegar ao hospital; entrar e procurar o
servi50 que se reclama, primeiramente olhando, depois, perguntando‐se; encontrar; aguardar a vez de
se ser atendido e finalmente o memento da saída do hospital.
Em síntese: Olhar, procurar, perguntar e perguntar, encontrar, aguardar, e procurar sair, sair ...
Este será o trajecto do utilizador de um certo serviço hospitalar. No decorrer deste percurso,
vão surgir etapas, que por si só, já envolvem estados emocionais e físicos distintos, que
imperiosamente têm de ser superados, Levantando questões cuja solução, passará pela vontade de
minimizar tensões e aliviar constrangimentos.
Segundo Sara Hosking e Liz Haggard, no livro Healing the Hospital Enviroment. “Os hospitais
são a maior e mais complexa instituição moderna. Necessitam de uma estrutura burocrática que tem
que responder as inevitabilidades políticas, as conjunturas económicas e a rigorosas investigações
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públicas. Um grande espaço com inúmeros ambientes no seu interior: laboratórios científicos,
escritórios administrativos, quartos de doentes, quartos de profissionais, zonas de passagem, zonas de
espera, zonas de diagnóstico, zonas de tratamento, tecnologia avançada... lugares com determinadas
particularidades e que se enquadram num complexo e dinâmico sistema”.
Neste trabalho, proponho urna reflexão sobre um projecto realizado por vários artistas para as
salas de espera da Consulta Externa do Instituto Português de Oncologia [IPOI. Para uma melhor
compreensão do meu trabalho passo a descrever os espaços e os passos dos utilizadores em estudo.

A Consulta Externa IPO ‐ Caracterização
A Consulta Externa localiza‐se no Edifício Principal do Instituto, o primeiro edifício a ser construído.
Trinta anos passaram e, actualmente, as necessidades não são as mesmas.
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Entram diariamente cerca de quarenta novos doentes e são consultados, aproximadamente,
novecentos a mil e duzentos doentes.
Apesar da enorme dimensão da consulta externa, o espago parece nunca ser suficiente. As
pessoas aglomeram‐se à volta da primeira secretária onde lhes parece ser possível obter informações.
Tendo como princípio o que era prioritário na altura, ao longo do tempo a localização dos
serviços foram mudando. Na comunicação visual, pressente‐se rapidamente o método do improviso,
visível por exemplo, na folha de papel colada à parede identificando ou orientando um qualquer
serviço. Os profissionais da instituição são quase o único 'elemento' de sinal ética identificada,
mostrando sempre um sorriso, quando, mais uma vez, respondem a mesma pergunta
procurando sempre ajudar.
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A consulta externa é composta por 33 serviços e 6 postos administrativos, que atendem os doentes
antes da consulta, e 20 salas de espera.
Um doente quando vai a consulta faz o seguinte percurso: entra no edifício, dirige‐se ao posto
de atendimento correspondente a consulta que vai ter, entrega o cartão e aguarda pela sua vez na sala
de espera desse posto. Quando sai da consulta, o utente ou vai para outra consulta [que pode ou não
Localizar‐se naquele posto], ou desloca‐se para outros serviços que se situam ou no piso inferior [TC
Tomografia Computorizada, RM ‐ Ressonância Magnética e Cirurgia de Ambulatório 21, ou noutro
edifício [Hospital de Dia, Medicina Nuclear e Análises], ou dirige‐se para a saída. Sabendo isto, é
possível delinear um percurso tipo para os utentes da consulta externa.
As salas de espera são sem dúvida um dos espaços da consulta externa onde os utentes
permanecem mais tempo. Embora seja um dos objectivos da instituição, reduzir os tempos de espera,
actualmente ainda não se verifica essa mudança. Muitos dos utentes, que residem a longas distâncias
da cidade do Porto, chegam ao Instituto muito cedo acabando por ficar inúmeras horas dentro do
edifício.
Salas de Espera ‐ Caracterizarão
Existem quatro tipos de áreas de espera:
1. Salas que vão surgindo ao longo dos corredores ‐ pequenos espaços rasgados nos
corredores de circulação dos utentes ‐ são salas de espera de dimensão reduzida;
2. Salas correspondentes as áreas dos postos de atendimento;
3. Salas que se situam dentro dos próprios serviços, estas áreas destinam‐se aos utentes
com consulta naquele local;
4. Zonas de espera nos próprios corredores, devido a escassez do espaço são colocadas
cadeiras nos corredores.

O chão da Consulta Externa é todo revestido com o mesmo material: linóleo – nos corredores as riscas
preto e bege e as salas de espera com linóleo bege; as paredes são todas cinzentas; utiliza‐se sempre
os mesmos modelos de mobiliário (esta opção é realizada de acordo com os modelos estandardizados
do mercado que oferecem um boa relação entre o preço l qualidade). O critério para a colocação das
cadeiras é o do máximo aproveitamento do espaço, em relação ao número de cadeiras colocadas, ou
seja, o objectivo é o de sentar o maior número possível de pessoas.
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O pé direito da consulta é de 2,50m, excepto num serviço em que chega
aos 3,50m. Apesar de ser um espaço com janelas, a iluminação natural
não é suficiente para os 12 187m2 da Consulta Externa, o que significa
que as luzes eléctricas estão sempre ligadas.
Podemos assim verificar que as áreas de espera são muito
semelhantes entre si e a ausência de elementos identificadores de cada
zona, contribui para que a desorientação no espaço seja muito grande.
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O pedido

O Instituto Português de Oncologia, consciente dos problemas que caracterizam o seu espaço, propôs
a elaboração de um projecto de sinalética. No entanto, devido a um trabalho académico que tinha
realizado dois anos antes (que me permitiu ter alguns conhecimentos sobre o IPOI, propus um
projecto mais abrangente que além de responder aos problemas de orientação na instituição incidisse
numa vertente mais humanizada do espaço. Tendo consciência da complexidade que envolve o
conceito de «humanização», quando aqui o refiro, talvez pretenda «personalizá‐lo» incluindo‐lhe
sentidos como: compreensão do espaqo hospitalar e dos elementos que o compõem; a forma como os
seus utilizadores o ocupam ou vivem, em especial o Doente o elo mais frágil da cadeia, e tudo isto, não
apenas numa perspectiva analítica, mas, essencialmente num desejo de encontrar soluqões
pacificadoras do tempo que aí se passará.
Deste modo a fase do projecto que vou apresentar refere‐se as intervenções artísticas realizadas por
15 artistas plásticos e gráficos nas salas de espera da instituição.

Porquê as salas de espera?
O Espaço fala, «no entanto, de certa forma encaramos o espaço como encaramos o sexo. Ele existe
mas não falamos dele; ou se o fazemos, evidentemente não se espera que seja de uma forma técnica
ou séria»
Como ponto de partida sabemos que ao “crescerem, as pessoas aprendem literalmente milhares de
sinais relativos ao espaço, tendo todos eles. Um significado próprio dentro de um contexto próprio» (1).
Esses sinais suscitam reações já estabelecidas.
«O, tempo não passa quando o nosso ritmo corporal e o relógio não são síncronos [...] o tempo
comprime‐se quando passa mais depressa, este fenómeno manifesta‐se com evidência em situações de
urgência» (2)
Que seria se os hospitais estivessem organizados de modo a que não fosse necessário ao
doente esperar pelo atendimento? Ou será que o ideal é existir uma sala de espera? Certamente que o
doente precisa de um tempo para se preparar psicologicamente para o encontro com o médico.
Quando alguém vai ao hospital, deseja naturalmente permanecer aí o menos tempo possível, cada
minuto parece um tempo infinito.
Consequentemente, seria importante transformar este tempo que se arrasta em tempo real. A
sala de espera (onde se espera e desespera] é um 'micro espaço' condicionado por inúmeros factores
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como por exemplo: a dimensão, a iluminação, a acústica, a cor ambiente, o mobiliário e a sua
disposição, e tantos outros, indispensáveis para proporcionar o máximo de bem‐estar.
Se assim é, o espaço onde aguarda pelo atendimento deveria ser objecto de uma cuidada
atenção.
15 Artistas no IPO ‐ o projecto
Convidaram‐se 15 artistas para participar no projecto das salas de espera do IPO. Esta proposta, como
foi dito anteriormente, estava inserida no projecto de Humanização da Instituição.
Tendo em conta as características do espaço, foi decidido pela administração que o projecto
deveria ser pensado para uma colocação nas paredes, significando isto que o desafio lançado passaria
pela realização de painéis.
Distrair os doentes durante uma difícil espera, era o objectivo principal. Outro objectivo,
eventualmente bem mais pragmático, seria a distinção e identifica520 de cada 'micro espaço'

No início do projecto, sabe‐se sobretudo o que não se quer: não poderão existir imagens onde de
qualquer modo se pressinta ou sugira doença ou morte. As escolhas deveriam corresponder a
determinados critérios, tendo em atenção que não se deve confrontar ninguém com sugestões que
transformem a sala de espera, num lugar onde o desconforto é ainda mais real. «The danger with
"hospital art" is an overwhelming urge to play safe and produce art which is forgettable and just bland.
You don't want Francis Bacon's all over the place and Damien Hurst's dead animals in formaldehyde
wouldn't go down too well. But I would have thought that there was room to explore a few alternatives
... works that are about energy and savouring and relishing life are what you need when you're living in
your hospital bed, or walking around feeling exhausted after an operation”. Richard Cork, "Art in the
Healthcare", Health Service Journal, 2 November 1995 » (3)
A proposta não deveria interferir com estrutura base de cada "lugar". Devido às reduzidas
verbas e ao carácter do projecto, os painéis deveriam ser produzidos em impressão fotográfica. Deste
modo, os artistas não teriam qualquer tipo de encargo com a produção dos painéis, sendo no
entanto,"forçados" a realizar um projecto, em que o resultado final se apresentaria em formato digital
para permitir a impressão. A proposta indicava um trabalho a partir de módulos de 5Ox50cm, no
entanto, esta condição deixaria de existir se o lugar para onde se destinasse o trabalho justificasse a
modificação.
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0s espaços foram distribuídos aleatoriamente pelos diferentes participantes e o processo começou.
Aparentemente estava‐se perante um projecto cheio de limitações, coisa com que naturalmente os
artistas não simpatizam. Aliás, no início muitos comentaram este facto, questionando que
possivelmente a capacidade criadora de cada um estaria a ser limitada.
No entanto, o que se pretendia era que cada artista concebesse um projecto para um espaço
determinado e destinado exclusivamente a esta instituição. Desejava‐se uma reflexão sobre o lugar em
que cada um iria trabalhar, uma observação do seu funcionamento, uma descoberta do local e da
forma certa para a intervenção. Embora isso não tenha sido dito claramente, foi entendido e em todos
os projectos apresentados. Cada qual com a sua metodologia própria, tal veio a acontecer.
O trabalho teve início em Junho de 2005. Na Consulta Externa do IPO, com um encontro com
todos os
artistas convidados. Fizemos uma visita ao espaço. E todos quiseram conhecer o projecto global em
que esta proposta estava integrada. Foi apresentado o projecto que era composto por: sistema de
sinalética da instituição; reorganização das salas de espera; reformulação dos locais destinados a
colocação de informação para os utentes; renovação da logomarca da instituição, assim como. Todo o
material impresso destinado a profissionais e utentes.
De seguida analisamos as salas de espera. o natural centro de interesse tendo em conta o
objectivo em vista, o seu funcionamento e os elementos que «viviam» nestes espaços.
As questões incidiam sempre sobre os mesmos pontos: Porque é que este painel informativo está
aqui? Porquê o quadro com uma paisagem das Caraíbas? Qual o critério?
A Consulta Externa do IPO tem 30 anos, um espaço com «micro» espaços criados por quem os
habitam, ou por quem lá passou ... De casa, amavelmente, um traz o quadro, outro uma peca
decorativa, seguem‐se as revistas e assim se enchem as salas de espera.
O objecto de que alguém gostou foi deixado como marca da sua passagem. E assim vai crescendo um
espaço descaracterizado, em que aparentemente ninguém liga, ignorando‐se a comunicação visual,
embora curiosamente as pessoas intervenham na sua construção.
Deparamos assim com inexistência de um sistema coerente, entre sinalética, animação gráfica,
passando mesmo por outros elementos de comunicação visual, como o balde lixo ou o quadro da
parede.
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«Temos todos de assumir conscientemente a responsabilidade de criar ambientes "não naturais" que
não provoquem ainda mais danos a capacidade dos nossos sentidos e sistemas físico‐cerebrais» (4)
O projecto proposto pretendia criar esse ambiente e o trabalho dos artistas era fundamental
para ele poder existir. Foi lançada a proposta e aceite o desafio. A partir desse dia, depois de muitas
conversas, para descobrir os objectivos e premissas do trabalho, foram a seguir surgindo as ideias.
O local específico da intervenção, dimensão e todas as questões de ordem estética eram
responsabilidade de cada autor, no entanto, os princípios do trabalho eram sempre o tema central de
todas as conversas. Primeiro, a preocupação com os utentes do IPO e seguidamente as características
do espaço. As questões foram surgindo e debatidas, ficando muitas vezes sem resposta.
Há imagens mais adequadas ou menos adequadas?
Porque é que não se pode colocar qualquer imagem?
Será que um painel pode ajudar a passar o tempo?
Será que as imagens podem dar um contributo positivo nas terapias?
Será que deveria existir alguma mensagem escrita específica e positiva?
Será que a imagem devia fazer sorrir, ou pensar, rir ou chorar ... ?
Porque é que as imagens não podem aludir a morte se a morte faz parte da vida?
Será que as imagens não devem marcar o espaço de forma a atribuir‐lhe uma nova
identidade?
Será que os painéis não devem decorar o espaço e ponto final?
Será que não estamos a ser moralistas?
«The effect in sickness of beautiful objects, and a variety of objects, and especially of brilliancy of
colour, is hardly at al appreciated. Such cravings are usually called the "fancies" of patients ... But much
more often, their so called "fancies" are the most valuable indications of what is necessary for their
recovery... People say the effect is only on the mind. It is no such thing. The effect is on the body too.
Little as we know about the way in which we are affected by form, by colour, and light, we do no this,
that they have an actual physical effect. Variety of form and brilliancy of colour in the objects presented
to patients are an actual means of recovery”. Florence Nightingale, Notes of Nursing. (3)
Proponho a apresentação de dois dos projectos como exemplo do trabalho realizado Faço
também um pequeno comentário, apoiando‐se o meu ponto de vista nas conversas tidas com os
artistas ao Longo do processo
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Este projecto pretende tocar a questão da interação visual. Só uma, das quatro pecas de baixo, encaixa
no quadrado.
Estamos perante um "jogo" em que interação e distração são o modo de ajudar na passagem
do tempo, considerando‐se essa a premissa em destaque. O projecto aborda o caminho artístico da
artista no entanto reencaminha‐o para este Lugar. Observam‐se aqui duas questões que me parecem
importantes: o percurso e o tempo. O percurso visual para entrar num jogo e o tempo no sentido
prático de resolver o problema.
Simultaneamente: como distrair as pessoas, transformando o longo tempo da espera noutro
tempo?
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«Longe do ser amado, o tempo passa com uma velocidade de caracol, enquanto um encontro
amoroso termina antes mesmo de nos darmos conta de que tínhamos chegado. I...] Supõe‐se, em
geral, que as emoções positivas aceleram a velocidade do tempo, enquanto que as emoções negativas
a abrandam.» (2)

Neste trabalho, cor e textura são as características plásticas mais dominantes. O projecto procura
marcar o espaço, conferir‐lhe uma nova identidade através de um elemento plástico de grande escala.
O lugar escolhido para a intervenção foi determinante. A nova imagem que pretende dar ao lugar
mostra a preocupação de iniciar o processo de distinção entre as diferentes salas, que, como se
comentou anteriormente, são muito semelhantes. O gesto, como modo de expressão e a textura
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obtida pela utilização da gama cromática, transformam este trabalho de grande escala, numa peca
delicada e subtil.
O sucedido ...
Em Dezembro de 2005, os artistas concluíram os seus projectos sendo apreciados pelo Conselho de
Administração que se surpreendeu com o resultado, superando na sua opinião qualquer expectativa
existente.
No início de Janeiro de 2006, a Administração foi destituída repentinamente, devido á
mudança provocada por alterações políticas no país. A notícia surpreendeu‐nos a todos e até aos
próprios membros do Conselho de Administração.
A produção dos painéis estava destinada para o final do mês de Janeiro, devendo ser
colocados no mês de Fevereiro, o dia do aniversário do Instituto Português de Oncologia.
Até hoje continuam armazenados em vários cds e no disco duro dos computadores dos
autores. O motivo? Uma nova administração, novos projectos. novos interesses, novas filosofias ... No
entanto o projecto já foi apresentado aguardando‐se pacientemente pela resposta.
Este projecto era uma doação dos artistas a Instituição, esta só se comprometia em divulgá‐lo.
A divulgação foi ideia do Conselho de Administração, uma forma de agradecimento pelo trabalho que
considerava de grande importância.
Se o projecto tivesse custado uns milhares de euros estaria hoje já colocado na parede?
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