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Resumo 
 

A presente dissertação apresenta um estudo sobre o Bairro da Graça, que se 

situa no centro histórico da cidade de Lisboa. Este tem como intuito realizar um 

levantamento de todos os fatores que influenciam e interferem com a utilização do 

espaço público. 

O estudo consiste no levantamento: do contexto histórico do bairro, a fim de 

se compreender como é que esta unidade territorial surgiu e quais os fatores que 

conduziram ao seu surgimento; do estudo da população, a fim de se conhecer por 

quem é que este é habitado; os principais fluxos, tanto rodoviários como pedonais, 

e os seus pontos-chave, entendendo assim as dinâmicas presentes no bairro; como 

o espaço público é utilizado pelos indivíduos (moradores e visitantes) e qual a 

perceção que os moradores possuem do mesmo, e, finalmente, compreender o que 

leva a que esta unidade territorial seja o Bairro da Graça. 

Este levantamento resulta numa síntese sobre o que é e o que representa o 

bairro e quais os problemas detetados no espaço público. 

Para auxiliar esta análise, a dissertação compila uma investigação sobre 

algumas temáticas que se consideraram pertinentes para uma melhor articulação 

de todos estes elementos, no âmbito do Urbanismo e do Design. Nomeadamente, 

algumas noções sobre a Cidade, o Espaço Público, os Bairros e o Design Urbano. 

A dissertação culmina numa proposta de intervenção para um espaço 

específico do bairro – o quarteirão delimitado pela Rua dos Sapadores, Rua da 

Graça e Rua Natália Correia – com o intuito de melhorar a qualidade do espaço 

público e dinamizá-lo.  

 

Palavras-chave: Design Equipamento; Design Urbano; Cidade; Espaço 

Público; Bairro da Graça.  
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Abstract  
 

This thesis presents a study about the neighborhood “Bairro da Graça”, 

which is located in the historical centre of Lisbon. This study aims to conduct a 

survey of all the factors that influence and interfere with the use of public space. 

The survey conducted consists on: the historical context of the 

neighborhood, to understand how this territorial unit has emerged and which 

factors led to it; the study of the population, learning about the people that live 

in “Bairro da Graça”; the major traffic flows, both road and pedestrian, and their 

key points, understanding the dynamics present in the neighborhood; how the 

public space is used by individuals (residents and visitors) and what is the 

perception of the residents of this issue; and finally, understanding what leads 

this territorial unit to be “Bairro da Graça”. 

This survey results in a synthesis of what “Bairro da Graça” is and 

represents and the problems detected in the public space. 

To assist this analysis, this study compiles a research of some subjects 

like the City, Public space, Neighborhoods and Urban Design that are considered 

relevant to better link all the elements in the field of Urban Planning and Design. 

This study culminates with a proposal of intervention for a specific area of 

“Bairro da Graça”, the block bounded by the streets “Rua dos Sapadores”, “Rua 

da Graça” and “Rua Natália Correia”, in order to drive forward and improve the 

quality of the public space. 

 
Key Words: 3-D Design; Urban Design; City; Public Space; Bairro da Graça. 
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1. Introdução 
 

Pela experiência do dia-a-dia, pode-se constatar uma crescente 

consciencialização da importância do espaço público na vida quotidiana dos 

indivíduos. São vários os autores que se têm debruçado sobre a temática do 

espaço público e a sua crescente valorização enquanto elemento pertencente à 

cidade. 

A presente dissertação tem como objeto de estudo um bairro no centro 

histórico de Lisboa – o Bairro da Graça. Considerou-se pertinente selecionar 

uma área no centro histórico da cidade de Lisboa, pois segundo Borja, “os 

centros urbanos são os lugares que contêm uma pluralidade de significados por 

excelência: atrativos para o exterior, integrantes para o interior, multifuncionais 

e simbólicos, são a diferença mais relevante de cada cidade, a parte da mesma 

que pode proporcionar mais sentido à vida urbana, excepto quando se 

especializam e se homogeneizam até que todos sejam parecidos.”1 

E, sendo a cidade de Lisboa uma cidade de bairros, como os próprios 

lisboetas a reconhecem, e, como refere o Programa do Governo da Cidade de 

Lisboa 2013-2017, considerou-se apropriado para a presente investigação 

selecionar um bairro da cidade. Pois estes possuem uma identidade própria e 

contribuem para a construção da imagem da cidade. Escolheu-se o da Graça, 

pela curiosidade e proximidade com o local e, pelo que se constatou numa 

primeira investigação, denota-se uma falta de interesse pelo bairro. Não 

existindo planos de pormenor, nem muitos estudos sobre o local, opondo-se a 

outras zonas de Lisboa como Alfama, Bica, Mouraria, etc. Ainda assim, como se 

poderá constatar ao longo da dissertação, este é um local de interesse, a 

preservar e que contribui para a caracterização de Lisboa. 

Para além disso, está patente na carta dos BIP/ZIP- Bairros e Zonas de 

Intervenção Prioritária de Lisboa.2 

 

O Bairro da Graça, outrora uma freguesia do concelho de Lisboa, 

atualmente, está inserido na freguesia de S. Vicente. Possui 0,34 km² de área e 5 

                                                         
1 BORJA, J. (2000) p.79. 
2 Carta em anexo. 
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786 habitantes (dados relativos aos censos de 2011), que se reflete numa 

densidade populacional de 17 017,6 hab/km². 

Localizado na colina nordeste do núcleo histórico mais antigo da cidade, 

mais do que uma simples unidade territorial é uma unidade cultural e urbana. 

No sentido histórico, pode-se mesmo afirmar o termo Bairro da Graça, na 

medida em que o modo de crescimento se foi definindo coerentemente do ponto 

de vista construtivo, urbanístico e monumental. Esta zona da cidade cresceu de 

uma forma orgânica através de grandes complexos arquitetónicos e ao longo de 

caminhos naturais. Feita de muitas memórias, consubstanciadas, da toponímia e 

das grandes tradições culturais, a Graça é uma área histórica da cidade a 

preservar e valorizar3. 

Percorrendo este bairro pode-se observar inúmeros exemplos 

arquitetónicos representativos de diferentes épocas, nomeadamente: palácios, 

bairros operários, convento, igrejas etc. que, muitas vezes, pela simplicidade 

arquitetónica passam despercebidos aos observadores que percorrem as ruas e 

os largos do bairro.  

Este é sinónimo, também, de uma vivência social feita de cumplicidade, 

da proximidade e da partilha que caracterizam o “bairrismo” na sua expressão 

mais pura. Possui bastante comércio tradicional o que potencia esta mesma 

vivência. 

As características físicas que determinam bairros, segundo Kevin Lynch, 

são continuidades temáticas, que podem consistir em variadas componentes: 

textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de edifícios, costumes, atividades, 

habitantes, estado de conservação, topografia4.  

Posto isto, a presente dissertação apresenta um estudo, sobre o Bairro da 

Graça. Considerou-se importante realiza-lo, uma vez que, não se encontrou 

nenhuma investigação publicada que compilasse toda a informação. Existe a 

obra Freguesia da Graça que aborda todo o contexto e fatores que levaram ao 

surgimento e desenvolvimento da unidade territorial enquanto bairro. A obra 

Colectividades da Graça, que, como o próprio título sugere, debruçar-se sobre as 

coletividades que influenciaram a dinâmica social da Graça. Existem ainda 

                                                         
3 CALADO, Maria; FERREIRA, Vítor Matias. (1991). 
4 LYNCH, Kevin. (1982). 
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estudos como o desenvolvido pelo CEACT e pelo INE que reúnem dados 

estatísticos sobre a população e o edificado do bairro. O facto é que, como foi 

referido, não existe nenhuma investigação que concentre todos os dados 

referidos anteriormente e analise também a apropriação do espaço público em 

contato direto com o local, relacionando todos estes elementos. Este estudo 

serve de base a possíveis trabalhos sobre o Bairro da Graça. Foram levantados 

os problemas presentes no mesmo e indicadas possíveis soluções, que, 

posteriormente, podem ser implementadas. 

Como se está a falar de um bairro, considerou-se necessário realizar uma 

investigação teórica relativamente a algumas temáticas subjacentes ao objeto de 

estudo, nomeadamente: Cidade, Espaço Público, Bairros e Design Urbano. Esta 

serve para ajudar a compreender melhor a dinâmica do Bairro da Graça. Jordi 

Borja e Pedro Brandão foram alguns dos autores que mais influenciaram o 

discurso da investigação. 

Por fim, a dissertação culmina numa proposta de intervenção no Bairro 

da Graça, com o intuito de dinamizar o espaço público. 
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Metodologia da investigação 

 

Para a elaboração da presente investigação, inicialmente, realizaram-se 

leituras exploratórias, no âmbito do Design Urbano e tudo o que, com ele, se 

relaciona. Depois de selecionado o tema, foram explorados os autores que 

abordaram várias temáticas, nomeadamente: cidade, espaço público, bairros, 

cidade de Lisboa, etc. Procurou-se, também, analisar casos de intervenção no 

espaço público, como estudos de caso. 

Para análise do Bairro da Graça, o método utilizado foi baseado na 

metodologia proposta por Maria da Luz Valente Pereira em “Reabilitar o Urbano 

– Leitura da Imagem Urbana”. Esta tem, como objetivo, realizar a avaliação 

global e crítica da área em questão, procedendo ao diagnóstico dos seus 

constrangimentos e potencialidades, a fim de elaborar hipóteses de intervenção. 

 Para isso, será necessário observar a imagem urbana, com a finalidade 

de: identificar os pontos que a caracterizam como meio urbano específico, 

perceber como se relacionam entre si, apreender o que nela representa 

qualidade urbana e carácter próprios e identificar onde é necessário intervir 

para resolver problemas, características e dinâmicas.5 

 Segundo Maria da Luz, “antes de iniciar a leitura da imagem de uma Área 

Urbana é necessário proceder a estudos e recolhas de dados que permitam 

conhecer a Área como parte do contexto urbano a que pertence e interpretar as 

características”6, assim sendo, primeiramente, iniciou-se a recolha de todo o 

material que se encontrou disponível sobre o Bairro da Graça, designadamente, 

o levantamento do registo a que unidade administrativa pertence, as cartas 

cartográficas disponíveis, a história da evolução do tecido urbano e a 

caracterização socioeconómica da população.   

Para realizar a análise da paisagem urbana, selecionou-se o método de 

observação direta. Este, segundo Augusto Santos Silva, é um conjunto de 

técnicas, de recolha e registo de informação, de observação visual e auditiva que 

não envolve interações verbais específicas com o observador, mantendo-se o 

investigador em anonimato. Neste caso, a unidade social em observação não 

                                                         
5 PEREIRA, Maria da Luz Valente. (s.d.) cap. 1 p.1. 
6 Idem cap. 3 p. 1. 
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pode ser demasiado extensa e o período não pode ser demasiado curto, uma vez 

que o que se pretende é a recolha intensiva de informação relativa a um vasto 

leque de práticas e de representações sociais, com o intuito tanto de descrever 

como de obter a caracterização local das estruturas e dos processos sociais que 

organizam e dinamizam esse quadro social.7 Assim sendo, a observação realiza- 

-se durante um extenso período, tanto de dia como de noite, e durante a semana 

e os fins de semana. 

Os passos a seguir na observação direta são:8 

- Percorrer toda a área e formar uma ideia geral da estrutura urbana, das partes 

e principais eixos que a definem e outras características gerais relevantes, e 

elaborar uma carta que traduza a estrutura geral;  

- Observar a envolvente próxima da área e os acessos a esta;  

- Realizar percursos a pé que permitam visitar detalhadamente o local de 

estudo, observando: quem? (as pessoas), o quê? (as atividades) e onde? (os 

espaços).  

 Numa fase posterior, iniciou-se o processo de observação participante9, 

esta é semelhante à observação direta, mas inclui conversação informal. Teve 

como intuito a aquisição de um conhecimento mais aprofundado através do 

contacto direto com os moradores e simpatizantes do bairro, tornando a 

informação mais detalhada e real. 

 Após a observação estar concluída, procede-se à análise e interpretação 

dos dados recolhidos, que constituirá a base que permitirá apresentar as 

conclusões para definir as possíveis intervenções.        

Será necessário interpretar a configuração espacial da área, a sua 

estrutura e carácter, os modos de uso e de apropriação territorial pela 

população e pelas atividades, os ambientes e as imagens gerais resultantes. 

“Quem, onde, o quê, quando, para quem e para quê; está bem ou está mal, são 

interrogações a formular, a propósito das observações que se vão realizando e 

como forma de desenvolver a capacidade de ver e de interpretar o que se vê, de 

dar globalidade e inteligibilidade à leitura, de identificar e integrar as diferentes 

                                                         
7 PINTO, José Madureira; SILVA, Augusto Santos. (1999). 
8 Baseado em PEREIRA, Maria da Luz Valente (s.d.). 
9 Termo definido em PINTO, José Madureira; SILVA, Augusto Santos. (1999). 
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componentes do sistema urbano, de exercitar a imaginação criadora necessária 

à conceção de soluções.”10 

                                                         
10 PEREIRA, Maria da Luz Valente (s.d.) p. método. 
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2. Algumas noções sobre Cidade, Espaço Público e Bairro 
 

Tendo a presente dissertação como intuito dinamizar o espaço público 

do Bairro da Graça, considerou-se necessário, em primeiro lugar, proceder a 

uma revisão bibliográfica, relativamente às temáticas relacionadas com o 

espaço público, nomeadamente, o que define uma cidade e o espaço público. As 

reflexões sobre os temas dos diversos autores, constituirão um ponto de partida 

para a fase de análise do Bairro da Graça e a fase de projeto. 

2.1Cidade  

 
A temática da cidade é bastante ampla e difusa, até hoje foram vários os 

autores que definiram e exploraram o conceito de cidade. 

Em Breve História do Urbanismo, Goitia expõe os diferentes ângulos pelos 

quais se pode estudar a cidade. “O da história: «a história universal é história de 

cidades», disse Spengler; o da geografia: «a natureza prepara o local e o homem 

organiza-o de maneira a satisfazer suas necessidades e desejos», afirma Vidal de 

la Blache; o da economia: «em nenhuma civilização a vida das cidades se 

desenvolveu independentemente do comércio e da indústria» (Pirenne); o da 

política: a cidade, segundo Aristóteles, é um certo número de cidadãos; o da 

sociologia: «a cidade é a forma e o símbolo de uma relação social integrada» 

(Mumford); o da arte e arquitetura: «a grandeza da arquitectura está ligada à da 

cidade, e a solidez das instituições costuma avaliar-se pela dos muros que as 

protegem» (Alberti).”11 

Já a Lei Portuguesa define cidade como um “aglomerado populacional 

contínuo, com um número de eleitores superior a 8000, possuindo pelo menos, 

metade dos seguinte equipamentos colectivos: instalações hospitalares com 

serviço de permanência; farmácias; corporação de bombeiros; casa de 

espectáculos e centro cultural; museu e biblioteca; instalações de hotelaria; 

estabelecimentos de ensino pré-primário e infantários; transportes públicos, 

urbanos e suburbanos; parques ou jardins públicos.”12   

                                                         
11 GOITIA, Fernando Chueca 2008 p.9. 
12 Lei nº 11/82. Diário da República 125, artigo nº13 e 14. 
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O facto é que uma cidade é muito mais que números e infraestruturas. 

Desempenhou e desempenha um papel fulcral na evolução da humanidade, 

sendo um potente aglutinador de serviços, como foi referido, levando assim à 

atração de muitas pessoas, permitindo e potencializando a sociabilização entre 

eles. Mas não só entre as pessoas, como também destas com tudo o que compõe 

a cidade: ruas, praças, monumentos, arquitetura, jardins, etc. 

Maria Magalhães constata que “as cidades não são espaços imutáveis, 

estão em constante alteração, vão sofrendo transformações não é contudo 

imediata e evidente, tanto para os habitantes, como para os visitantes.”13 Goitia 

defende que a cidade constrói-se dia a dia, mas que para toda a construção está 

inerente uma destruição. É na articulação desta operação 

construção/destruição que existe a possibilidade de as cidades se 

desenvolverem, harmoniosamente, sendo primordial que a construção ocorra 

com o mínimo de destruição, e que esta destruição não seja senão uma 

readaptação inteligente às novas exigências.14 

Borja afirma que “cada uma das partes ou zona da cidade tem um 

património de conjunto de edifícios, de vazios e percursos, de monumentos e de 

símbolos, que são referências da sua identidade que devem, em parte, ser 

conservados e reconvertidos, para contribuir tanto para se guardar a memória 

como se dar um impulso para evolução da cidade. Somente assim é que a cidade 

poderá ser atrativa e integradora”.15 

A compreensão de uma cidade vai sendo feita progressivamente e varia 

de pessoa para pessoa, dependendo da memória coletiva e individual de cada 

um. Em A Imagem da Cidade, Lynch afirma que a imagem clara, associada à 

legibilidade, permite ao indivíduo deslocar-se facilmente e depressa. A imagem 

de um bom ambiente proporciona um sentimento de segurança emocional. As 

imagens da cidade são o resultado de um processo bilateral entre o observador 

e o meio. Uma imagem do meio ambiente pode ser analisada em três 

componentes: identidade, estrutura e significado. Há também outros fatores 

influenciadores da imagem, tais como o significado social de uma área, a sua 

                                                         
13 MAGALHÃES, Maria p.7. 
14 GOITIA, Fernando Chueca (2008) p.189. 
15 BORJA, J. (2000) p.79. 
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função, a sua história ou até o seu nome. Lynch identifica ainda cinco elementos 

que estruturam a imagem da cidade, são eles: vias, limites, bairros, cruzamentos 

e pontos marcantes.  

Cristóvão Valente Pereira afirma que a cidade é composta por: espaço 

coletivo, que é o conjunto relativo aos usos e à vida coletiva; a propriedade 

pública, que faz parte do património de todos, independentemente da sua 

acessibilidade; o espaço público que constitui a propriedade pública, cujo acesso 

é por natureza livre sem condicionamentos dependentes do proveito para 

privados. É o que sucede com as ruas, as avenidas os jardins e as praças; os 

espaços especializados, de propriedade pública, mas com algum 

condicionamento de acesso pela dedicação a usos especializados e, finalmente, 

com os espaços privados de uso coletivo que têm um propósito relativo ao seu 

proprietário, normalmente, proveito, como é o caso dos centros comerciais.  16 

O facto é que, como o próprio autor constata, estes diferentes elementos 

articulam-se entre si. Pois, por exemplo, os espaços de uso coletivo tanto podem 

ser propriedade coletiva como privada. A fim de uma melhor compreensão 

apresenta-se um esquema do autor. 

 

 

 

Tabela 1 - Tipos de espaço e seus acessos PEREIRA, Cristóvão Valente. (2012). p. 125 

 

 

 

                                                         
16 PEREIRA, Cristóvão Valente. (2012). p. 124 
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Antoni Roselló afirma “a cidade apresenta-se-nos como um cenário plural 

onde passear é um acontecimento rotineiro que nos faz mergulhar na paisagem 

urbana. Esta paisagem é por nós apreendida como o somatório de diversos 

extractos que compõem a sua forma global, eternamente inacabada, e que torna 

a cidade cada vez mais complexa devido ao aparecimento de novas actividades, 

novas tecnologias, novos serviços, convertendo-se num território de grande 

concentração de informação e acessibilidade. Esta cultura do espaço público é o 

que vai dar a verdadeira dimensão à cidade.”17 

Pode-se concluir que qualquer tipo de abordagem que se faça à temática 

da Cidade, seja ela pela perspetiva da história, da geografia, da economia, da 

política, da sociologia, da arte ou da arquitetura, é sempre bastante vasta e 

complexa. Idealmente, será sempre de ter em consideração os diversos campos 

e articulá-los.  

A cidade é um potente aglutinador de serviços e desempenha um papel 

fulcral na evolução da humanidade. Como estão sempre a surgir novas 

atividades, novos serviços, novas tecnologias, etc, a cidade necessita de 

acompanhar essas evoluções, alterando-se e crescendo também. Esta constante 

mutação torna o tema mais complexo e mais aliciante. 

 

 
 

  

                                                         
17 BORJA, J. (2000) p. 283. 
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2.2Espaço Público 

 
Nos últimos anos, o espaço público tem sido um objeto de estudo 

importante nos temas do Urbanismo e da Sociologia Urbana.  

Pedro Brandão define espaço público como o espaço ‘entre edifícios’ que 

configura o domínio da socialização e da vivência ‘comum’ , como bem coletivo 

da comunidade. Podendo, em última análise, ser ou não de propriedade pública 

(e podendo mesmo ser não apropriável, como o espaço aéreo), os espaços 

públicos devem ser vistos como bens de utilização livre, de acordo com um 

padrão de uso coletivo e socialmente aceite, ‘uma singularidade que os homens 

reconhecem facilmente’.18 

 

a) Espaços – traçado 
Encontro 
Circulação 

1. Largos, praças 
2. Ruas, avenidas 

b) Espaços – 
“paisagem” 

Lazer – natureza 
Contemplação 

3. Jardins, parques 
4. Miradouros, 

panoramas 

c) Espaços – 
deslocação 

Transportes 
Canal 
Estacionamento 

5. Estações, paragens, 
interfaces 

6. Vias férreas, auto- 
estradas 

7. Parking, silos 

d) Espaços – memória 
Saudade 
Arqueologia 
Memórias 

8. Cemitérios 
9. Industrial, agrícola, 

serviços 
10. Espaços 

monumentais 

e) Espaços comerciais 
Semi-interiores 
Semi-exteriores 

11. Mercados, centros 
comerciais, arcadas 

12. Mercado levante, 
quiosques, toldos 

f) Espaços gerados 
Por edifícios 
Por equipamentos 
Por sistemas 

13. Adro, passagem, 
galeria, pátio 

14. Culturais, 
desportivos, 
religiosos, infantis 

15. Iluminação, 
mobiliário, 
comunicação, arte 

 
Tabela 2 - Quadro tipologias de espaço público de Pedro Brandão 

                                                         
18 BRANDÃO, Pedro. (2001) p. 34. 
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Borja defende que o espaço público é um desafio global à política urbana 

em três sentidos:19 

 Urbanístico – o espaço público deve ser considerado como um elemento 

ordenador do urbanismo, seja qual for a escala do projeto. “ É o espaço 

público que pode organizar um território capaz de suportar diversos usos e 

funções e que tem a maior capacidade de criação de lugares. “ 

 Político – o espaço de expressão coletiva, da vida comunitária, do encontro e 

da mudança do quotidiano. Nada fica à margem deste desafio: blocos 

habitacionais, centros comerciais, escolas, equipamentos culturais ou 

sociais, eixos viários. Todas estas realizações arquitetónicas são suscetíveis 

de um tratamento urbanístico que gera espaços de transição, que 

contribuem para a criação de espaços de uso coletivo. Trata-se de uma 

questão de vontade política e de respeito pelo cidadão.  

 Cultural - a monumentalidade do espaço público expressa e cumpre 

diversas funções: referência urbanística, manifestações da história e da 

vontade do poder, símbolo da identidade coletiva, etc. é um dos melhores 

indicadores dos valores urbanos predominantes. A dimensão cultural do 

espaço público não se limita apenas à monumentalidade e aos espaços não 

construídos, mas também ao conjunto dos edifícios, equipamentos e infra- 

estruturas da cidade.” 

 
Tem-se observado nos últimos anos a integração da temática do espaço 

público em diversos discursos, levando à sua valorização. Constata-se por parte 

dos projetistas e urbanistas a criação de novos tipos de lugar, nomeadamente: a 

abertura ao público de praças no interior de quarteirões privados, como o caso 

da praça das Cardosas, no Porto; a ocupação de edifícios abandonados para a 

promoção de atividades culturais, como o caso do bairro Pobleneou em 

Barcelona ou o reaproveitamento de áreas em desuso, como o projeto High Line 

em Nova Iorque.  

Outra preocupação recente na concepção do espaço público é o 

reconhecimento da importância que cada um dos seus habitantes tem para a 

sua cidade.Pedro Brandão afirma que “o espaço e as suas características formais 

influenciam os comportamentos, em actividades, que podem ser necessárias, 

                                                         
19 BORJA, J. (2000) pp. 84-85. 
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opcionais ou sociais. As necessidades psicológicas, segurança, sentido de 

pertença e auto-estima, a expressão estética e comunicativa, a arte, são índices 

de humanização da paisagem e da inclusão, na esfera pública, simbolizados no 

espaço público, como um todo expressivo dos valores do colectivo.”20 

Borja defende que “a participação dos cidadãos não é uma exigência de 

retórica, nem uma formalidade informativa, mas sim um debate político e 

cultural no qual podem intervir muitos agentes, moradores presentes e futuros, 

utentes de trabalho, de lazer e ocasionais ou de passagem. Ninguém é 

proprietário exclusivo de qualquer parcela de território: nem o município, nem 

o promotor, nem os moradores.”21 Os espaços públicos requerem um debate 

público, a participação dos cidadãos ao longo do processo de conceção, 

produção e gestão para que possam emergir os valores culturais e os interesses 

sociais implícitos. Afirma ainda: “menosprezar o espaço público, a sua 

qualidade, a sua beleza, a sua adequação aos gostos, às aspirações dos diferentes 

sectores da população para além da sua função específica é, simplesmente, 

deixar de lado as pessoas e contribuir para o avanço dos processos de 

exclusão.”22 

A conjuntura altera-se e o espaço público tem de ser adaptado à nova 

realidade. Na cidade, só a transformação perdura, desde pequenas a grandes 

transformações vão ocorrendo de geração para geração. Este foi crescendo, 

desenvolvendo-se e adaptando-se às necessidades. Como podemos observar ao 

longo da história do espaço público, muitos equipamentos caíram em desuso e 

tiveram de ser adaptados à nova realidade, como, por exemplo, os chafarizes, 

inicialmente concebidos para abastecer a população de água; o recreio e os 

jogos, até então realizados na rua, foram transportados para espaços fechados e 

o comércio feito, por excelência, no espaço público, nas feiras e nos mercados, 

foi transportado para as superfícies comerciais.  

Pode-se concluir que o espaço público é um local por excelência de 

sociabilização e sendo acessível a todos torna-o um excelente meio de 

comunicação, que, ao longo dos tempos, se tem de adaptar às novas conjunturas.  

                                                         
20 BORJA, J. (2000) p. 22. 
21 Idem p. 83. 
22 Idem p. 85. 
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Atendendo a que o espaço público é tão versátil, quanto menos específica 

for a forma, maior é a possibilidade de ter diferentes usos do mesmo e a 

participação da comunidade é imprescindível no planeamento urbano, uma vez 

que o espaço público é para as pessoas, logo, a opinião de quem o utiliza é 

fundamental.  
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2.3Bairro 

 

Segundo Mobiliário dos espaços urbanos em Portugal (2002): “um 

aglomerado urbano, quaisquer que sejam as suas dimensões, tem sempre uma 

identidade própria, produto do meio natural, das suas funções, da herança do 

seu passado ou mesmo das perspectivas do seu futuro.”23 

Kevin Lynch em A imagem da cidade define bairros como áreas citadinas, 

concebidos como tendo uma extensão bidimensional, áreas essas em que o 

observador penetra mentalmente e que reconhece como tendo algo comum e de 

identificável. São sempre passíveis de identificação do lado interior e, também, 

do exterior, no caso de se poderem notar, com diferenças de indivíduo para 

indivíduo. A maior parte dos cidadãos estrutura deste modo a sua cidade, cujos 

elementos importantes são as vias ou os bairros. As características físicas que 

determinam bairros são continuidades temáticas, que podem consistir em 

variadas componentes: textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de 

edifícios, costumes, atividades, habitantes, estado de conservação, topografia.  

Aluísio Ramos define bairro como um conceito espacial que exprime uma 

organização geral de um determinado espaço num determinado tempo. Não tem 

obrigatoriamente de ser definido politica e administrativamente, nem possuir 

limites estanques. A sua história não pode ser ignorada, devendo assim 

compreender a historicidade do bairro, qual o seu estatuto na história urbana, a 

sua envolvente arquitetónica, urbanística, geográfica e paisagística, mas 

também as representações espaciais coletivas que confirmam o reconhecimento 

daquela realidade enquanto bairro, por parte de quem nele habita e pelo 

exterior.24 

Em Lisboa, segundo a classificação do espaço urbano do Plano Diretor 

Municipal em vigor, inserem-se na subclasse designada por áreas históricas que 

“devem ser preservadas nas suas características morfológicas e de ambiente e 

imagem urbana, mas simultaneamente sujeitas a um processo de revitalização 

social e funcional”.  

                                                         
23 AMARAL, Francisco Pires Keil; SANTA-BARBARA, José. (2002) p. 20.  
24 GATO, Maria Assunção; RAMALHETE, Filipa; SOARES, Nuno Pires. (2011) p. 5 
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O seu referencial patrimonial advém da identidade social e cultural que 

lhes confere uma personalidade própria.  

O carácter principal do centro histórico não reside apenas nos imóveis de 

maior valor patrimonial, mas no conjunto de relações entre o edificado, a malha 

urbana e tecido social. “ A razão por que algumas cidades são cidades históricas 

é porque se exprimem numa linguagem que é suficientemente rica para assumir 

diferentes significados em diferentes contextos.” 25 

É a importância que as estruturas antigas podem assumir na nova cidade, 

como memória e dinâmica das populações, que confere aos centros históricos a 

sua modernidade e impõe a necessidade de evitar que se desertifiquem. 

A paisagem e o ambiente urbano destes territórios são o resultado do 

sedimentar e sobrepor continuado, ao longo dos tempos, das vivências, do modo 

de fazer, habitar, apropriar e utilizar o espaço e nele inscrever as memórias 

quotidianas das suas histórias de vida. Espaços de convergência de diversas 

dimensões da realidade, os bairros históricos, enquanto comunidades urbanas, 

lograram autossustentar uma cultura marcadamente popular que se manteve, 

apesar dos processos de crescimento urbano dominante, uma vez que nestes 

processos de crescimento, por vezes, estes espaços (bairros históricos) ficaram 

à margem, sendo completamente ignorados. 

Quase que se pode afirmar que os bairros históricos tornaram-se objetos 

de salvaguarda do que a cidade tem de mais genuíno. Numa época onde a 

globalização impera, constata-se um regresso aos bairros históricos, tanto por 

parte do poder económico e político, como por parte de diversos grupos sociais, 

funcionando quase como um resgate da cultura e identidade da cidade. Observa-

-se mesmo que o mercado imobiliário tem, por vezes, apostado na reabilitação 

urbana de zonas mais antigas da cidade de Lisboa, conduzindo à valorização 

social e simbólica dos lugares e atraindo novos grupos sociais, nomeadamente, o 

turismo e grupos com um estrato socioeconómico mais elevado.  

Neste ano, o Grupo Espírito Santo, um dos grupos mais ativos no setor 

imobiliário português nos últimos cinco anos, possui três novos projetos de 

reabilitação de mais de 40 milhões de euros. Estes consistem na reabilitação 

                                                         
25 Transformação e identidade do centro, social, Barcelona, nov. 1989 
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histórica na cidade que engloba não só intervenções de casas como de 

escritórios.26 

“Diz-se de Lisboa que é uma cidade de bairros e tal afirmação tanto pode 

remeter para uma ideia de fragmentação de espaços com características históricas, 

arquitectónicas, sociais e vivenciais próprias, como para construções pictóricas e 

‘romantizadas’ de formas de vida urbana supostamente cristalizadas, como ainda para 

unidades de gestão e intervenção sociopolítica. No fundo, a forma imbricada como 

todas estas imagens atravessam o conceito de Bairro permite perceber que não há 

sobre ele uma leitura unívoca, estática e simplista.”27 

 Connerton defende que a memória social confere um sentido ao todo, 

dotando as pessoas de referências de que necessitam para interagir socialmente 

e reconhecer o bairro como seu. No entanto, não só os moradores são 

importantes para a compreensão do bairro, os visitantes também 

desempenham o seu papel, na medida em que trazem outras identidades e 

memórias que colaboram para novas perceções do mesmo espaço. 

 As pessoas e as ligações entre si, contribuem para a construção de um 

bairro. Opondo-se ao anonimato da cidade, o bairro é um lugar de conhecimento 

e de identificação, que se potencia através de atos sociais característicos, como a 

conversa, as relações de vizinhança e o comércio. O bairro continua a afirmar-se 

como um espaço primeiramente residencial, pois este alimenta-se dos seus 

moradores e das relações destes com o espaço, independentemente das 

motivações e da intensidade das mesmas.28 

Concluindo, um bairro é uma malha urbana composta por ruas e 

edifícios, não correspondendo a limites administrativamente definidos. São 

unidades territoriais de referência patrimonial, no contexto do desenvolvimento 

urbano de uma cidade. Possui um referencial geográfico onde, por vezes, se 

pode observar a sobreposição de temporalidades, espacialidades e 

sociabilidades diversas. Surge ainda como um espaço de uma sociabilidade 

intermédia de transição entre o domínio do privado residencial e o espaço 

global e anónimo da grande cidade, que potencia as relações sociais. 

                                                         
26http://www.idealista.pt/news/arquivo/2013/12/23/018281-grupo-espirito-santo-aposta-
na-reabilitacao-e-lanca-tres-projetos 
27 GATO, Maria Assunção; RAMALHETE, Filipa; SOARES, Nuno Pires. (2011) p. 2 
28 Idem p. 7 

http://www.idealista.pt/news/arquivo/2013/12/23/018281-grupo-espirito-santo-aposta-na-reabilitacao-e-lanca-tres-projetos
http://www.idealista.pt/news/arquivo/2013/12/23/018281-grupo-espirito-santo-aposta-na-reabilitacao-e-lanca-tres-projetos
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2.4Design Urbano 

 

Desde o aparecimento da humanidade, sempre houve a necessidade de a 

população criar equipamentos de utilidade pública para proteção, conforto, 

segurança, etc. Com o passar dos tempos e a evolução da humanidade, os 

equipamentos também se foram desenvolvendo, tentando responder às 

necessidades dos indivíduos, nomeadamente, comunicar, circular, sociabilizar e 

dotar a cidade de serviços. Estes, enquanto meios de apoio à população, levam à 

afluência de população a um local e à sua fixação.  

Segundo Kevin Lynch, a paisagem urbana é algo para ser apreciado, 

lembrado e contemplado. Dar forma visual a uma cidade é um problema 

especial de design.29 Mas, apesar disso, existem questões funcionais às quais a 

cidade tem de dar resposta e considera-se que são, essencialmente, a essas 

questões, às quais o design não deve ser alheio. 

Segundo Pedro Brandão, a expressão design urbano foi utilizada pela 

primeira vez por José Luis Sert, em 1953, “querendo significar a parte do 

urbanismo que tem um objecto projectual: o desenho que operacionaliza a 

forma física da cidade. O conhecimento do design urbano está, por um lado, 

entre o campo mais geral da economia, da sociologia ou da geografia urbanas, 

que estruturam o planeamento, e os saberes mais operativos relativos ao ‘dar 

forma’ a uma construção, por outro lado. Isto é, o design urbano é relativo ao 

que há na forma urbana que tem de ser desenhado.”30 

 

“O design urbano incorpora uma atitude crítica das práticas do planeamento 

urbanístico que agem por normas ou prefigurações rígidas. O sentido de 

projecto, que o design urbano tem, impõe o desenho com uma outra 

perspectiva, de estabelecer aquilo a que chamamos espaços ‘entre’, espaços com 

forte acção comunicacional. O espaço ‘entre’ é o espaço da interacção no espaço 

público, da relação comunicativa ‘entre’ parceiros; é a ideia da ‘mesa laica’ de 

Hannah Arendt, de um espaço que une e separa, como espaço entre nós, que nos 

permite estar e não estar em comunicação. 

                                                         
29 LYNCH, Kevin (1982). 
30 BRANDÃO, Pedro, (2001) pp. 160-161. 
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A missão do espaço público e, portanto, do design urbano terá de recorrer à 

comunicação, na lógica da maior interactividade possível com as realidades 

emergentes, e deve levar à procura de novos métodos de conjugação, feedback 

de propostas e soluções diferentes para problemas formulados em processo 

comunicativo, envolvendo vários actores e disciplinas.”31 

 

Características/fatores do espaço urbano a ter em conta em fase de projeto: 

 

 Identidade: a identidade de um lugar está relacionada com a comunidade 

que o envolve, não esquecendo a sua história e costumes que se refletem 

na paisagem. Existe uma memória coletiva que cria uma identificação das 

pessoas pelo local. “É, portanto, um processo de construção. A 

apropriação dos lugares será um desígnio que deverá ter em conta os 

limites da adequação entre espaço e uso – quer limites sociais (os velhos 

são menos adaptáveis por exemplo), quer por limites culturais (uma 

igreja dificilmente é aceite para funcionamento de uma discoteca).”32 

 

 Continuidade: é a forma como um espaço se relaciona com os diversos 

espaços que o rodeiam e como comunica com o resto da cidade. 

 

 Segurança: é um ponto essencial para que os indivíduos utilizem o 

espaço público. Esta é influenciada pela capacidade que o utilizador tem 

de observar o que está em seu redor, quando existem barreiras ou 

recantos como não se consegue observar claramente, o utilizador sente-  

-se, por norma, mais inseguro. 

 

 Conforto: a presença de elementos como iluminação, vegetação e 

mobiliário urbano, colocados corretamente, tornam o espaço mais 

harmonioso e confortável.  

 

                                                         
31 BRANDÃO, Pedro. (2001) p. 104. 
32 BRANDÃO, Pedro. (2001) p. 66. 
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 Acessibilidade/inclusão social: o espaço público deve ser acessível a 

todas as pessoas, designadamente crianças, idosos e pessoas com 

mobilidade reduzida. O espaço público deve contribuir para a integração 

de diferentes pessoas e promover a convivência em harmonia. 

João Rocha e Castro defende que “a acessibilidade e a mobilidade 

pedonal são um factor de extrema importância na implementação do 

desenho universal no espaço público. Só é possível desenvolver um 

espaço público para todos, se forem respeitados ao nível da concepção e 

desenho determinados vectores que visam evitar o surgir de barreiras 

arquitectónicas, que impeçam a circulação de utentes de mobilidade 

reduzida, como crianças, idosos, acidentados, mães com crianças de colo, 

invisuais e deficientes motores.”33 

 

Critérios que, geralmente, são eficazes na intervenção da cidade, segundo Jordi 

Borja: 

 Nunca se deve elaborar um projeto para resolver apenas um problema, 

mas sim dois, três, ou vários. Por exemplo, a criação de uma circular tem 

como intuito a circulação individual e coletiva, mas também requalifica 

os ambientes urbanos, gera novas centralidades em seu torno, apoia 

equipamentos e espaços públicos. 

 Primeiro, deve-se desenhar o espaço público e articular os eixos de 

continuidade física e simbólica entre os novos projetos e a cidade 

existente. 

 É necessário manter a habitação nas áreas centrais e incorporar um 

mínimo de 30 a 50% de espaço habitacional em todos os grandes 

projetos urbanos ainda que se apresentem como áreas de nova 

centralidade. As operações habitacionais devem evitar a homogeneidade 

social. 

 Atuar sobre as margens, devido à sua capacidade de ligação, os antigos 

bairros populares, devido à sua história, os eixos circulares, devido à sua 

posição estratégica, as áreas obsoletas recuperáveis sobre a base de 

                                                         
33 BORJA, J e outros. (2000) p. 88. 
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grandes projetos urbanos que façam parte de uma estratégia ou de um 

projeto cidade, coerente e desejável, partindo de um consenso social e de 

uma cooperação público-privada. 

 Respeitar a história, a trama existente e a tradição cultural do urbanismo 

de cada lugar. 

 O setor público deve ser promotor e não, simplesmente, controlador, 

regulador e operador subsidiário. 

 Fazer cidade é fazer comércio e fazer cultura, termos histórica e 

etimologicamente vinculados. 

Os seguintes critérios devem ser adaptados a uma escala menor, a fim de se 

enquadrarem no presente projeto.  
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3. O Bairro da Graça  

3.1Enquadramento  
 

A perceção que se tem atualmente dos bairros históricos de Lisboa é a de 

serem espaços imutáveis, onde os habitantes formam comunidades coesas com 

uma cultura própria. Num tempo em que as mutações são constantes, a 

permanência tornou-se um valor. Conforme nos é possível constatar na 

experiência quotidiana, com o crescimento da cidade formaram-se novos 

núcleos com funções centrais e alguns dos velhos bairros ficaram à margem dos 

investimentos e das intervenções de modernização. Mas, por outro lado, 

também se tem observado, que, por vezes, por parte de algumas câmaras 

municipais existe um esforço de preservar estes locais, reconhecendo a sua 

importância na identidade da cidade, um desses exemplos é o Bairro de Alfama 

ou até o da Mouraria, que têm vindo a ser requalificados e tornaram-se quase 

que um local de culto da cidade de Lisboa. 

Constata-se que se recorre diversas vezes à utilização do termo bairro, 

mas este é difícil de se determinar, na medida em que os bairros, não sendo 

unidades administrativas, não possuem limites definidos, oficialmente, estes 

dependem e variam de pessoa para pessoa. Porém, esta complexidade torna o 

tema mais aliciante, potenciando a diversas reflexões, perspetivas e escalas de 

análise.  

Consequentemente, seria necessário uma dedicação considerável e com 

maior disponibilidade de meios para determinar de modo mais concreto, por 

exemplo, quais os limites deste bairro segundo os seus moradores e os lisboetas. 

Mas dados os limites impostos a esta investigação, optou-se por se definir o 

espaço do bairro pelos limites administrativos da antiga freguesia da Graça.  

Optou-se também por estes limites, a fim de se simplificar este processo, 

uma vez que nos permite consultar uma série de dados estatísticos relativos à 

área em questão, e por estes, apesar de não estarem atualmente em vigor, já 

terem sido reconhecidos administrativamente e pelos lisboetas. 

Assim sendo, a Graça é delimitada, a norte, pela rua dos Sapadores; a sul, 

pelo início do largo Rodrigues de Freitas, pela rua S. Vicente, Vila Sousa, a 
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travessa S. Vicente, a Rua Voz Operário e a rua Verónica; a oeste, pela travessa 

Terras do Monte, pelas escadas do Monte e pela rua das Olarias, e, finalmente, a 

este, pelo pátio Eduardo, pela travessa Olival à Graça, pela rua Leite Vasconcelos 

e pela rua Nossa Senhora da Glória.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Planta dos limites do Bairro da Graça considerados pela investigação 

 

Nesta parte, tentou-se compreender como o Bairro da Graça é 

percecionado pelos próprios moradores. Para isso baseou-se no estudo 

mencionado anteriormente, Bairros em Lisboa 2012, desenvolvido pelo CEACT, 

questionou, primeiramente, os inquiridos dos fatores que formam um bairro em 

geral. As respostas, das mais votadas para as menos, foram: as pessoas; o 

comércio; a vida de bairro; a arquitetura e o urbanismo; com a mesma votação: 

“ter tudo”, a localização, as acessibilidades, os transportes, os serviços e os 

equipamentos; o interconhecimento; os espaços públicos e verdes; o sossego e, 

com a mesma votação: ser popular/mistura de gentes e de classes, história, 

antiguidade e tradições. 
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Quando questionados relativamente aos seis bairros em estudo, os resultados 

foram os seguintes: 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1- "O que faz deste sítio um bairro?"  
Fonte: http://www.slideshare.net/CEACT_UAL 

 

No panorama geral, pode-se observar que o Bairro da Graça, em relação 

aos seis bairros, encontra-se em 1.º lugar relativamente ao comércio, 

apresentando uma grande margem de distanciamento em relação aos restantes. 

Pode concluir-se que a Graça possui bastante comércio, ou que, pelo menos, 

satisfaz melhor os moradores do que o dos restantes bairros analisados. 

Relativamente à categoria “as pessoas”, encontra-se em 2.º lugar, muito próximo 

do bairro da Ajuda, mas ambos com bastantes votos. Também, em 2.º lugar, está 

a categoria “ter tudo”, onde apenas o bairro de Campo de Ourique reuniu mais 

votos. A categoria “interconhecimento” é liderada por Campo de Ourique, sendo 

o 2.º lugar ocupado pelo Bairro da Graça. Na categoria “vida de bairro”, 

encontra-se em 3.º lugar, sendo Telheiras mais votado, seguido de Campo de 

Ourique. Em 3.º lugar, encontra-se ainda “serviços e transportes”, categoria na 

qual Telheiras apresentou mais votos com uma grande margem de 
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distanciamento. Na categoria “espaços públicos e verdes”, encontra-se em 4.º 

lugar com poucos votos, sendo menos votados os bairros da Ajuda e de 

Galinheiras. Em 5.º lugar, encontram-se duas categorias: “Arquitetura e 

urbanismo” e “localização, acessibilidade e transportes”. Na primeira, apenas 

Campo de Ourique tem menos votos, já, na categoria “localização, acessibilidade 

e transportes”, está em último lugar, igualando-se ao bairro de Galinheiras. 

 Julga-se poder deduzir, comparando os resultados obtidos pela Graça 

com os restantes bairros, a Graça apresenta carências, ao nível dos espaços 

públicos e verdes, arquitetura e urbanismo e localização, acessibilidade e 

transportes.  

Relativamente aos dados apenas do Bairro da Graça, mais votadas 

encontram-se as categorias “comércio” e “as pessoas”, com igual votação, de 

seguida, a “vida de bairro”, posteriormente, o facto de “ter tudo”, 

interconhecimento, arquitetura e urbanismo, serviços e equipamentos, 

localização, acessibilidade e transportes e, finalmente, espaços públicos e 

verdes. 

Contrapondo o contexto geral com o do Bairro da Graça, pode-se deduzir 

que as maiores carências do bairro encontram-se nas categorias espaços 

públicos e verdes e localização, acessibilidade e transportes. 

As respostas mais votadas pelos inquiridos, quando questionados sobre 

as atividades que exercem dentro do bairro, foram: ir ao pão, com quase 100%, 

comprar comida, com mais de 80%, em 3.º lugar ir ao café, com mais de 80%, 

passear, com quase 80%, comprar o jornal com uma percentagem semelhante e 

ir ao cabeleireiro/barbeiro, com 70%. Para ir ao teatro ou ao cinema e para 

comprar roupa, a maioria prefere fazê-lo fora do bairro. Com percentagem 

semelhante, com cerca de 20%, está a ida à escola. Atividade como recreio, 

desporto e saída à noite atingiu, na maioria, a resposta «não se aplica», 

acontecimento que estará relacionado com o facto da população do bairro ser 

mais idosa e não praticar tanto estas atividades. 

 Como foi apontado anteriormente, o comércio apresenta-se como um 

elemento caracterizador do Bairro da Graça, tanto para os que nele habitam, 

como, em comparação, com os restantes bairros analisados. O tipo de comércio 

e serviços que predominam são: cafés, mercearias, talhos, peixarias, padarias, 
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restaurantes, cabeleireiros e, em menor número, supermercados, instituições 

bancárias, oficinas e bomba de gasolina. Este está presente em todo o bairro, 

mas onde existe uma maior concentração é na rua e no largo da Graça. 

 Outra componente valorizada, relativamente ao Bairro da Graça, foi “as 

pessoas”. De facto, para a constituição de um bairro, as pessoas são uma peça 

imprescindível, pois são elas que o “fazem” e permitem a criação das diferentes 

dinâmicas. Como já foi mencionado previamente, mais de metade da população 

mantém relações de amizade no bairro. Este é um facto revelador da boa 

vizinhança e harmonia que se vive no local. 

Num espaço geográfico urbano, com um importante legado histórico e 

patrimonial como o da Graça, a que se junta a tradição da vida de bairro, 

nasceram coletividades intimamente ligadas ao tecido social e aos movimentos 

intelectuais, filosóficos e políticos que a caracterizaram ao longo dos tempos. 

Estas contribuíram para a criação de laços estreitos entre as pessoas e os 

bairros.34 

 

 

                                                         
34 REGO, Maria João Figueiroa e outros. (2007). 
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3.2A população segundo INE e CEACT  
 

O Estudo da população e das suas relações com o espaço, é uma base 

fundamental na leitura do meio urbano. É essencial para interpretar o espaço 

urbano em termos de uso, estudar a apropriação e sociabilidade existentes 

neste. Para a análise, recorreu-se aos dados oficiais apresentados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e a um estudo desenvolvido pelo Centro de 

Estudos de Arquitetura, Cidade e Território (CEACT), da Universidade 

Autónoma de Lisboa.35   

Nos censos de 2011, a Graça apresenta um população residente de 5787 

habitantes (3174 homens e 2613 mulheres). Comparativamente com o ano de 

2001, apresenta um decréscimo de 16,85%. Apesar disso, ocorreu um aumento 

de 3,69% de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, mas, 

em contrapartida, o número de jovens (idades compreendidas entre os 15 e os 

24 anos) diminuiu significativamente, apresentando uma taxa de -35,03%. Já a 

população idosa representa cerca de 30% da população total da Graça. 

 

Gráfico 2 - Distribuição etária da população. Dados relativos aos Censos 

 

                                                         
35 Mais informações em anexo 

0-14 15-24 25-64 65+ 

2001 597 748 3553 2062 

2011 619 486 3019 1663 
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Observa-se que a população residente da Graça está a diminuir e é 

maioritariamente inativa, sendo que os reformados representam cerca de 31% 

e a taxa de desemprego é de 14,2%. 

O estudo desenvolvido pelo CEACT apresenta também dados relevantes 

sobre o estudo da população da Graça. Constata-se que a população mais nova, 

na sua grande maioria, reside no bairro há cinco anos ou menos, contrapondo a 

população mais idosa que, maioritariamente, sempre residiu na Graça ou já lá 

mora há mais de vinte anos.  

 

 

 
 

Gráfico 3- Distribuição etária da população por tempo de residência no bairro (anos)  
 

Fonte: http://www.slideshare.net/CEACT_UAL 

 
 

 

Pode-se observar ainda, que quase 60% dos residentes do Bairro da 

Graça mantém relações de amizade com os vizinhos, ou seja, a maioria da 

população interage, o que facilita/potencia a criação de uma comunidade, uma 

identidade de bairro. 

 

 

 

 

Gráfico 4- Relação entre os vizinhos. Fonte: http://www.slideshare.net/CEACT_UAL 

 

http://www.slideshare.net/CEACT_UAL
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Em suma, o Bairro da Graça possui uma população maioritariamente 

envelhecida e inativa, mas, entre estes, prevalecem os laços de amizade e a boa 

relação entre vizinhos, ou seja, por maioritariamente da população ser inativa, 

implica que esta permanece um maior período no bairro, e como é envelhecida, 

o espaço público necessita de infraestruturas que permitam a permanência no 

bairro de forma confortável. E uma vez que existe um companheirismo entre os 

vizinhos, este deve ser promovido no espaço público, visando combater a 

solidão da população mais idosa. 

 

3.3Coletividades 
 

Na obra Freguesia da Graça: Colectividades de Lisboa (2007), editada pela 

Câmara de Lisboa, a Graça apresenta as seguintes coletividades: Futebol Clube 

Monte Pedral, Grupo Desportivo da Mouraria, Grupo Desportivo Estrela d’Ouro, 

Maria Pia Sport Clube, Grupo dos Cinco Reis, Grupo Excursionista Civil do 

Monte, Caixa Económica Operária, Núcleo Amigos do king e Clube Desportivo da 

Graça. Estas desempenharam e desempenham um papel muito importante no 

desenvolvimento da sociabilização do bairro. Permitem a interação entre a 

população, promovem a entreajuda e tornam-se locais de convívio entre as 

pessoas. 

 O bairro possui ainda um espaço destinado a todos os interessados a 

fazer algo pelo bairro, é ele a Assembleia Popular da Graça e arredores. Esta é 

uma associação sem fins lucrativos e apresenta-se como: “habitantes, 

trabalhadores, simpatizantes do Bairro da Graça e suas imediações, e propomo- 

-nos juntar para fazer Assembleias Populares no bairro. Pretendemos agir e 

refletir como comunidade face à situação atual do país. Acreditamos que temos 

de intervir como cidadãos, no sentido de melhorar a qualidade de vida do nosso 

bairro e de criar alternativas a um sistema que não interpela a nossa voz de 

participação. Propomos que a população se junte para se conhecer, estabelecer 
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elos e construir soluções adaptadas às necessidades à nossa volta. A volta ao 

mundo vem a seguir.”36  

A assembleia já existe desde 2011 e, desde então, tem havido reuniões, 

semanalmente, com o intuito da organização discutir a próxima atividade. Como 

atividades têm: cinema ao ar livre, mercado das trocas, passeio de Jane37, jornal 

de parede, vila (re)viva, e apoio à agricultura sustentável. 

Em tempos, tiveram um projeto denominado Crias. Este era uma rede 

local de entreajuda, direcionada para as crianças, pais e amigos, com o intuito de 

fomentar a criatividade, a experimentação, a cidadania e formas sustentáveis de 

estar no mundo. A necessidade transmitida pelos pais de locais e atividades 

destinadas às crianças, deu origem a este projeto, que, actualmente, se encontra 

em standby. 

O Mercado das Trocas é a atividade que ocorre com maior frequência, um 

sábado por mês. Este “é um espaço popular onde as pessoas se reúnem para 

trocar objectos, bens, serviços ou saberes. Um lugar onde o dinheiro se deixa de 

lado para fomentar o consumo responsável e a reutilização de bens. 

Esta iniciativa, sem quaisquer fins lucrativos, pretende dinamizar o 

espaço público, ajudar a reduzir a dependência do sistema económico 

convencional e promover as relações sociais entre vizinhos. Contribui para a 

redução do impacto no meio ambiente e para o fomento de um consumo 

sustentável, já que em vez de se adquirirem novos bens se reutilizam outros que 

já existem e que normalmente se encontram em bom estado, contribuindo para 

um menor desgaste dos recursos do nosso planeta.” 

Um facto que se constata é, por vezes, a dificuldade em arranjar um 

espaço disponível para o mercado. Como a assembleia não possui espaço 

próprio, tem de criar soluções alternativas, e, por vezes, este é feito no Clube 

Desportivo da Graça. 

                                                         
36 http://assembleiapopulardagraca.wordpress.com/about/ 
37 Passeio de Jane ou Jane’s Walk é uma atividade que se realiza todos os anos em várias cidades 
do mundo. Esta é em homenagem à ativista Jane Jacobs e consiste num passeio organizado a um 
determinado bairro com o objetivo de observar e sentir o espaço envolvente, debatendo 
diversas questões encontradas ao longo do percurso. 

http://assembleiapopulardagraca.wordpress.com/about/
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Conclui-se que o Bairro da Graça é um local por excelência de boa relação 

entre vizinhança e com espírito de iniciativa e, principalmente, de verdadeiros 

bairristas. 

Ainda no estudo Bairros de Lisboa 2012, a população aponta o comércio 

como o melhor do bairro, o estacionamento/trânsito e transportes como o pior, 

uma característica quase comum a todos os bairros em estudo. Mais de 60% dos 

inquiridos estão satisfeitos com o bairro e igualmente mais de 60% aponta o 

Bairro da Graça como o melhor local para se morar. 
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3.4Contexto histórico 

 

Conhecer a forma de ocupação do território ao longo do tempo e o 

processo que esteve na sua origem, é um ponto de partida imprescindível à 

compreensão da qualidade urbana e ambiental.  

“A configuração espacial de um sistema urbano, tal como chega aos 

nossos dias, é resultante de uma evolução de valores culturais e urbanos que 

foram impondo sucessivas e acumuladas experiências urbanas. Estas realidades 

revelam-se, assim, instrumento indispensável para a avaliação do impacto que o 

sistema urbano provoca ao produzir vivências urbanas diferenciadas 

permitindo, assim detetar eventuais desequilíbrios resultantes do processo de 

transformação urbana.”38 

Nesta fase, foram apenas recolhidos os dados históricos que 

influenciaram a formação do território e as cartografias históricas. A obra 

Freguesia da Graça de Maria João Rego foi a obra que serviu de base para o 

enquadramento histórico. 

 

A colina da Graça remonta-nos para a Alta Idade Média. Arrabalde da 

alcáçova Muçulmana, designada de Almofala possuía qualidades estratégicas 

notáveis pela sua localização e topografia. Por estes motivos, D. Afonso 

Henriques, em 1147, colocou também aqui as suas tropas, a fim de invadir a 

cidade.  

Durante os primeiros anos da nacionalidade portuguesa, poucas eram as 

pessoas que aqui moravam e o meio de subsistência era a agricultura. Por ser 

uma zona fértil, as hortas, os olivais e os pomares abundavam, sendo este o local 

de abastecimento de produtos hortícolas da cidade. Atualmente, ainda se 

encontram vestígios desta época, perdurando ainda uma horta urbana.  

Grande parte destas terras pertencia aos monges Agostinhos – terras 

adquiridas por doações régias – e, ainda em 1147, os monges iniciaram a 

construção de um grande mosteiro com cemitério público e de um pequeno 

eremitério na encosta do monte de S. Gens, procurando assim melhores 

                                                         
38 COELHO, Maria João Pinto. (1995). 
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condições de isolamento para a meditação. Mais tarde, em 1243, no mesmo 

monte, construíram um pequeno mosteiro com capela. 

A fundação do Convento Franciscano do ramo feminino (Clarissas), em 

1293, e a instalação da universidade (estudos gerais), em S. Vicente, constituiu 

um polo de expansão urbana e atraiu uma população aristocrática. 

Em 1305, todos os conventos da ordem de Santo Agostinho passaram a 

ser também da invocação de Nossa Senhora da Graça, foi, nesta altura (a partir 

do seculo XIV), que se definiu o topónimo “Graça”. A construção de habitações 

junto de edifícios religiosos e ao longo dos velhos caminhos de demarcação das 

cercas permitiu a solidificação da zona entre S. Vicente e o Convento da Graça. A 

maioria dos novos moradores trabalhava nas propriedades conventuais. 

Com a construção da muralha fernandina, entre 1373 e 1375, definiu-se o 

novo perímetro urbano e toda a zona edificada a oriente e o centro histórico 

antigo passaram a ser abrangidos. No limite oriental, estava limitada pela cerca 

conventual de S. Vicente e erguia-se para norte onde entroncava no Mosteiro da 

Graça, fazendo parte da muralha. Invertendo para sul ia até Santo André, onde 

se ligava ao troço norte que envolvia a colina do castelo e a isolava da mouraria. 

Ao longo do percurso, abriam-se as portas principais: S. Vicente, a leste, e Santo 

André, a poente, e as secundárias: os pequenos postigos de Nossa Senhora da 

Graça ou dos Agostinhos, a norte, e o do caracol da Graça, que permitia a ligação 

ao Socorro. A capela da Senhora do Monte e todos os terrenos da cerca 

conventual dos Agostinhos da Graça ficavam no exterior e só o grande mosteiro 

gótico, com a igreja implantada, a sul do claustro, e a fachada de uma torre, 

virada a poente, se localizava dentro da cidade. Todo o perímetro era defendido 

por torres quadrangulares para defesa e controle das entradas.39 

Os espaços urbanos principais aparecem já determinados em função do 

largo do convento e do postigo da Graça. A norte deste, ficava um pequeno largo 

pelo qual se saía da muralha em direção à cruz dos Quatro Caminhos 

(Sapadores), ao longo de um caminho rural que permeava os campos de hortas 

e quintas e ligava os pequenos casais e aldeias dos arredores. Estes dois espaços 

                                                         
39 CALADO, Maria; FERREIRA, Vítor Matias, 1991. 
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acabaram por marcar a estrutura urbana e ficaram, posteriormente, integrados 

nos atuais Largo e Rua da Graça. 

A ligação entre a colina da Graça e o Socorro foi solucionada pelo caracol 

da Graça que possibilitava um percurso direto, mais rápido do que a Calçada de 

Santo André e a Carreirinha. 

Os terramotos ocorridos durante o século XVI fizeram com que muitos 

moradores da cidade antiga procurassem novos locais para habitar. A Graça foi 

um dos locais mais procurados, por ser uma zona mais alta e menos povoada.  

A partir do final do século XVI já se pode falar na ambiência de bairro. Os 

cerca de 1500 frades que chegaram a viver no convento aumentaram 

consideravelmente a população constituída também por trabalhadores 

agrícolas, oleiros e serviçais da nobreza recentemente instalada. Durante os 

séculos XVII e XVIII, cresceu o prestígio da zona com a construção de grandes 

palácios urbanos ao longo das calçadas da Graça de Santo André e no Largo da 

Graça (Condes de Figueira, Senhores da Trofa e Abelhos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Palácio dos Condes da Figueira. Fotografia de Eduardo Portugal 1900-1958.  
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 
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Figura 3- Palácio Senhores da Trofa, localizado na Calçada da Graça 18. Fotografia de Armando 
Serôdio, 1968. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

A procissão do Senhor dos Passos40 também desempenhou um papel 

fulcral na dinamização do local. Este acontecimento atraía vários membros da 

nobreza, da família real e até estrangeiros para participarem e apreciarem o 

exotismo do ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Procissão Senhor dos Passos no Largo da Graça. Autor José Artur Leitão Bárcia entre 
1890 e 1945  Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

                                                         
40 Procissão Senhor do Passos surgiu em 1759, pela rivalidade existente entre os Jesuítas de S. 
Roque e os Agostinhos. Contava com a presença da família real, da alta nobreza e de 
estrangeiros que se deslocavam de propósito, para além do povo. 
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Em 1700, a muralha Fernandina deixou de ter sentido, posto isto, foram 

demolidos os postigos de Santo Agostinho e do Caracol da Graça. 

Contemporaneamente, começou a desenvolver-se uma pequena aldeia junto do 

Vale de Santo António e surgiram cada vez mais habitações ao longo do 

percurso que conduzia aos Quatro Caminhos (atual Sapadores). 

 Com o terramoto de 1755, a zona da Graça voltou a estar em voga e a ser 

procurada como destino habitacional. Surgiram bastantes construções simples 

de um só piso – atualmente ainda se encontra uma inscrição de 1759 na casa 

número 35 na rua das Beatas – reconstruiu-se o convento e alguns palácios. Em 

1766, construiu-se a capela de Nossa Senhora da Glória que contribuiu para a 

expansão e prestígio da zona. Os factos apresentados permitiram a consolidação 

do núcleo entre as atuais rua da Graça e de Nossa Senhora da Glória. 

Com a abolição das ordens religiosas, no âmbito das Reformas Liberais 

em 1843, e a consequente saída dos monges agostinhos de S. Vicente e da Graça, 

iniciou-se uma nova fase. O convento foi ocupado como quartel e a igreja 

transformada em sede paroquial (Santo André e Santa Marinha). Grande parte 

dos terrenos conventuais foram expropriados e vendidos a particulares, outros 

reverteram para a Câmara. Este período ficou marcado pela reestruturação 

urbanística do largo de Santa Marinha, com a demolição da respetiva igreja em 

1862. 

A implantação de indústrias ao longo do rio, no beato e em Xabregas e a 

atividade portuária atraíram novos moradores ao Bairro da Graça, que eram, 

geralmente, operários das indústrias ribeirinhas, trabalhadores do porto e até 

mesmo membros da pequena burguesia ligados aos diversos serviços 

(funcionários públicos.) 

Devido a estes factos, surge a necessidade do domínio da habitação. É o 

período dos pátios (na periferia e junto ao Monte), dos bairros operários 

programados (Calçada dos Barbadinhos) e, sobretudo, das vilas operárias 

construídas já com o sentido estético e critérios urbanísticos. Nuns casos, 

procede-se à adaptação de antigos palácios, como o de Vale de Reis que, 

incendiado em 1819, viria a ser recuperado para a habitação coletiva, em 1889, 

com o nome de Vila Tomás Costa para, mais tarde, ao mudar de proprietários, se 

designar Vila Sousa. 
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Processo semelhante envolveu o Palácio Azambija/Loulé (Senhores de 

Trofa) que tem hoje o nome de Ilha das Cobras. Noutros casos, com base em 

novos projetos, surgiram operações urbanísticas de fundo como a construção do 

Bairro Operário da Calçada dos Barbadinhos pela Companhia Comercial 

Construtora (uma associação de operários e técnicos) e a expansão programada 

do Vale de Santo António. O velho palácio dos Abelhos foi completamente 

destruído para dar lugar à urbanização do Largo da Graça e à construção de um 

prédio de rendimento.41 

Junto da rua da Graça surgiram algumas das vilas operárias mais 

qualificadas da cidade, nomeadamente, o Bairro Estrela d’Ouro, construída em 

1908, cujo processo de loteamento iniciou-se em 1902, e a Vila Berta, a poente 

da Rua da Graça, articulada em função de uma rua particular aberta ente 1902 e 

1908. 

O Bairro Estrela D’Ouro é classificado pelo IGESPAR como conjunto de 

interesse público e representa “um dos exemplares mais significativos dos 

conjuntos habitacionais de carácter económico erguidos em Lisboa.”42 Neste 

período, a Graça representava a periferia da cidade, encontrando-se numa 

altura de expansão. Agapito Serra Fernandes, dono de uma confeitaria, em 1907, 

contratou o arquiteto Norte Júnior para projetar o bairro.  

“A vila é formada por pequenas estruturas habitacionais, que se dispõem 

formando planta em U, com vários arruamentos designados com os nomes de 

familiares do proprietário. A estrutura estava terminada em 1908, e o próprio 

industrial acabaria por fixar ali a sua residência, na Vivenda Rosalina. (…) Do 

programa decorativo do bairro destacam-se os painéis de azulejo policromo 

que evocam o proprietário e a data de fundação, seja em cartelas seguras 

porputti, como o colocado à entrada da vila, ou no grande painel firmado no 

centro das casas, recriando um monumento estatuário ladeado por duas ninfas. 

A estrela, relacionada com o nome do local, surge diversas vezes esculpida em 

relevo. As habitações todas possuem acesso directo para a rua, através de 

escadarias de ferro.”43 

 

                                                         
41 CALADO, Maria; FERREIRA, Vítor Matias. 1991. 
42 www.igespar.pt 
43 Idem 
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Figura 5- Calçada Bairro Estrela D'Ouro. Fotografia da autora, 2013. 

A Vila Berta está classificada, segundo o Igespar, como imóvel de 

interesse público. Projetada por Joaquim Francisco Tojal, tinha como função a 

habitação económica. Destinava-se a albergar operários e a pequena burguesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Vila Berta. Fotografia da autora, 2013. 
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Esta é constituída por duas bandas, de “tipologia em 'correnteza', de um 

dos lados formada por um conjunto de edifícios de dois pisos, e, do outro, por 

prédios de três andares. Ao nível do 2.º piso, apresentam uma curiosa 

plataforma em ferro bem saliente até ao alinhamento da rua. Sobre a plataforma 

desenvolve-se, a todo o comprimento, uma zona ajardinada.”44 Destacou-se pela 

qualidade formal e dos materiais, como o ferro e os azulejos de estampilha, 

inserindo-se assim mais no domínio de um período de laboração industrial. 

É este o período da Graça operária, com a Voz do Operário45, que se 

estabeleceu na travessa de S. Vicente, em 1892, até ter edifício próprio, 

inaugurado em 1933. O projeto de abertura da atual Rua Voz do Operário, 

aprovado em 1872, possibilitou um novo acesso mais direto entre S. Vicente e a 

Graça e transformou-se num eixo fundamental. 

Durante a primeira República (1910-1926), sucederam-se os projetos 

culturais e pedagógicos na Voz do Operário e na Escola Oficina n.º 1. A dinâmica 

cultural do bairro intensificou-se com a abertura do Royal Cine, em 1929, e com 

o florescimento da Rádio Graça, nos anos 40 e 50. Os transportes urbanos, 

primeiro, o elevador, que funcionou episodicamente de 1893 até 1904, depois, a 

carreira do elétrico, inaugurada em 1906, permitiram uma melhor ligação com 

as outras zonas da cidade, nomeadamente, toda a faixa ribeirinha oriental e a 

Baixa. 

 

Figura 7- Elevador da Graça junto do arco de Santo André. s.a.                                                                                     
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

                                                         
44 www.igespar.pt 
45 A voz do Operário é uma associação cultural e de beneficência portuguesa. Remonta ao final 
do séc. XIX, momento em que o movimento operário se encontrava em ascensão no país. 
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Desde 1914, que a educação dos habitantes do Bairro da Graça está a 

cargo do Liceu Central que funcionou nos claustros do Mosteiro de São Vicente 

até 1949, ano em que, na antiga cerca deste mosteiro, foram inauguradas as 

atuais instalações, já então com o nome de Liceu Nacional. Após o 25 de Abril de 

1974, a designação oficial deste estabelecimento passou a ser Escola Secundária 

de Gil Vicente. 

Este era o projeto da República que herdou a ideia maçónica46 das 

escolas-oficinas, a primeira das quais tinha nascido na Rua S. João da Praça, 

tendo sido transferida, no início do século, para o edifício existente, desde 1877, 

no Largo da Graça: a Escola-Oficina n.º 1. Esta zona, em que abundavam vilas 

operárias construídas por empresários mais progressistas, era claramente 

favorável a estes ideais. Na rua da Graça, o empresário que mandou construir o 

Bairro Estrela d’Ouro dotou-o com um cinema, o primeiro que, em Portugal, 

projetou um filme sonoro, e, numa rua cortada a direito da Graça a São Vicente, 

os operários socialistas e anarquistas dos Tabacos erigiram a sua «Sociedade de 

Instrução e Beneficência 'A Voz do Operário'», com biblioteca, ginásio e sala de 

espetáculos.47 

Nesse mesmo ano, o edifício e o espaço envolvente do antigo Liceu Gil 

Vicente, de 1949, foram entregues à Empresa Parque Escolar (EPE), projeto 

criado em 2007. O processo de intervenção no espaço tem sido moroso e 

incompatível com o quotidiano de uma escola. Muitas das resoluções calculadas 

pelo autor do projeto arquitetónico e efetuadas pela equipa técnica, 

menosprezaram o património cultural e ambiental da escola, designadamente, 

abatendo as estantes da antiga Biblioteca, encerrando os pátios de arcadas e 

suprimindo espaços verdes. A falta de respeito pela História, que incluiu até a 

construção de equipamentos de apoio junto do troço da Muralha Fernandina, e a 

separou do resto da escola, foi lesiva de uma memória de séculos.48 

 

  

                                                         
 
47 CALADO, Maria; FERREIRA, Vítor Matias. 1991 
48 www2.esec-gil-vicente.rcts.pt/ 
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Património 

Na Graça, vive-se o bairro e vive-se a cidade com dimensão conjuntamente 

popular e cosmopolita, esta vivência também está latente no património cultural. 

Edifícios simples têm fachadas com pormenores arquitetónicos requintados: azulejos, 

grades, molduras nas portas e janelas. 

São exemplares de arquitetura civil: prédios de rendimento típicos da cidade 

oitocentista e novecentista, vilas operárias e algumas habitações individuais, casos 

notáveis que materializam ambiências próprias e constituem um conjunto de grande 

valor patrimonial. 

O Largo da Graça tem uma determinada configuração resultante da articulação 

com a velha cerca fernandina na saída da Porta de Santo Agostinho e a rua da Graça 

integrou urbanisticamente o velho caminho que prosseguia para norte. E, se o conjunto 

implantado na encosta a sul do convento é o mais antigo e o mais sedimentado e, de 

certo modo, o mais erudito e monumental, o núcleo enquadrado pelas ruas da Graça e 

de Nossa Senhora da Glória mostra ainda a persistência de uma certa ruralidade que a 

urbanização da época contemporânea não conseguiu destruir.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Planta de Património 

                                                         
49 CALADO, Maria; FERREIRA, Vítor Matias 1991 
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3.5Contacto direto com o local 

 

“A observação da cartografia da Área e da sua Envolvente permite formar 

uma ideia das características topográficas e morfológicas gerais, das barreiras e 

das continuidades do tecido que marcam as relações entre as suas partes com a 

envolvente.”50  

Para interpretar e avaliar a estrutura urbana do bairro – o entendimento 

da morfologia da paisagem – é necessário apreender todos os fatores que 

influenciam e compõem a imagem urbana, como, por exemplo, como é que está 

organizado o espaço, os fluxos predominantes e os usos do espaço urbano. 

 

O clima é um fator natural que contribui para a formação das paisagens. 

Este afeta a perceção que um indivíduo constrói acerca de um determinado 

local. Como já foi referido, o Bairro da Graça está inserido na cidade de Lisboa. 

Esta é uma das capitais mais amenas da Europa. Segundo o PDM de Lisboa, em 

termos genéricos, Lisboa é influenciada por um clima temperado caracterizado 

por apresentar: uma temperatura média anual da ordem dos 16°C, com as 

mínimas a ocorrer durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (com 10° 

C) e máximos nos meses de julho a setembro (com valores médios de 20 a 25°C); 

valores médios anuais de precipitação da ordem dos 650mm aos 760mm, com 

máximos mensais a registarem-se durante os meses de novembro (com 

160mm) a fevereiro e, mínimos, nos meses de julho e agosto (valores de 3 a 

7mm) e um baixo número de registo de situações de nevoeiro. Estes momentos 

ocorrem, especialmente, nos meses de dezembro e janeiro, por oposição ao 

período de verão. 

 Relativamente ao solo, o Bairro da Graça apresenta três tipos diferentes 

de solo: argiloso, basáltico e arenoso. O solo argiloso está presente no 

atravessamento da Rua da Graça e em seu redor. O solo basáltico está presente 

no limiar a oeste. O restante solo do bairro é arenoso. 51 

 Sendo a cidade de Lisboa a cidade das sete colinas e estando o Bairro da 

Graça localizado numa delas, os declives são uma constante e um fator 

                                                         
50 PEREIRA, Maria da Luz Valente. (s.d.) cap. 3 p. 1. 
51 Carta topográfica nos anexos 
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caracterizador do espaço. Analisando as cotas do bairro, pode-se constatar que, 

em média, existem três cotas diferentes. A cota intermédia corresponde à rua da 

Graça e ao largo seu homónimo, a cota mais baixa corresponde à Rua Nossa 

Senhora da Glória e a cota mais elevada corresponde ao miradouro da Nossa 

Senhora do Monte. 

 De seguida apresenta-se um estudo apresentado na obra Atlas 

Urbanístico de Lisboa relativamente à altimetria do Bairro da Graça. Apesar dos 

limites definidos pelos autores não coincidirem com os da presente 

investigação, estes estão incluídos, permitindo compreender os desníveis do 

bairro.  

 

 

Figura 9- Planta do Bairro da Graça com cortes assinalados                                                                                                               

 

P1 

P2 

P3 
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Figura 10- Cortes que permitem visualizar os desníveis.                                                                                                  
Fonte: LOURENÇO, Nuno; SALGADO, Manuel (1995) 

 
 

O edificado desempenha um papel fundamental no entendimento da 

imagem urbana. Nos dados relativos aos Censos de 2011, a Graça apresenta um 

conjunto total de 874 edifícios, onde cerca de sessenta e cinco pertence ao 

município de Lisboa.  

 

P1 
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Figura 11- Planta do edificado 

 

Cerca de 42,5% do edificado atual é anterior ao ano de 1919, cerca de 

36% do edificado corresponde ao período entre 1919 e 1945, o restante, cerca 

de 21,5%, corresponde ao período entre 1946 e a realização dos Censos de 

2011. 
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Gráfico 5 - Estado de conservação dos edifícios. Fonte: INE 

 

 Relativamente ao estado de conservação, apenas 304 dos edifícios, cerca 

de 34,8%, encontra-se sem necessidade de reparação, opondo-se a cerca de 

57%, um total de 498, que necessita de reparação e a cerca de 8,2%, 72 edifícios, 

que se encontra muito degradado. 

Pode-se concluir que o conjunto do edificado do Bairro da Graça é antigo, 

perto de metade do construído é anterior a 1919, após o ano 2000 (mais 

contemporâneo), existem apenas 23 edifícios. A antiguidade leva ao 

envelhecimento e degradação natural, e com a falta de manutenção, atualmente 

a Graça apresenta a maioria dos seus edifícios com necessidade de reparação. 
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Organização no espaço 

 

Conforme o método proposto por Maria da Luz Pereira já apresentado, 

para interpretar a malha urbana, é importante analisar o traçado e as suas 

orientações dominantes, a forma como se constituem os quarteirões, eixos 

principais e acessos, pois estas são reveladoras do posicionamento da malha no 

terreno. 

 Posto isto, realizaram-se várias cartas exploratórias e interpretativas, 

partindo da cartografia do ano de 2011 do local. 

Estas cartas ajudam a entender a geometria desenhada pela malha, 

podendo-se observar que o Bairro da Graça não possui planeamento.  

A sua estrutura é composta por quarteirões irregulares de várias épocas 

(como se constatou no contexto histórico). O interior destes quarteirões é 

privado, logo torna-se complicada a observação destes espaço, mas, através da 

cartografia do bairro, constata-se a grande dimensão dos pátios interiores dos 

quarteirões, que, geralmente, possuem varandas e anexos, vegetação e 

estacionamento. 

 

Figura 12- Planta com os quarteirões assinalados e sistema viário 
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Os principais acessos ao bairro efetuam-se pela rua de Sapadores, pela 

rua Voz do Operário, calçada da Graça e calçada de Santo André e pelas 

escadarias de Damasceno Monteiro e pelo Caracol da Graça. Estes acessos são 

tanto pedonais como rodoviários, excetuando as escadarias que são apenas 

pedonais. 

 

A rua da Graça, que culmina no Largo da Graça, pode considerar-se como 

o eixo principal e central do bairro e isto porque é um dos pontos mais 

intermédios da cota do bairro e é através deste que se desenvolvem e descaem 

as restantes artérias pela colina; apresenta tráfego intenso (tanto rodoviário 

como pedonal); dispõe de serviços diversificados e o largo da Graça é 

reconhecido por 82% da população como o centro do bairro, dados 

apresentados no estudo desenvolvido pelo CEACT. 
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Fluxos 

 

A rua constitui um elemento estruturante do tecido urbano, esta é um 

espaço linear destinado, fundamentalmente, à circulação de peões e de veículos 

e ao estacionamento destes. Desempenha também um papel fundamental no 

espaço urbano, pois é, na rua, que se desenvolvem os diversos fluxos, fruto das 

suas dinâmicas locais. A fim de compreender a interação local, procedeu-se à 

análise dos fluxos realizados no local.  

  Fluxo automóvel 

Em primeiro lugar, analisou-se o fluxo automóvel, nomeadamente: o 

sentido do trânsito relativo aos transportes públicos e privados; percursos e 

terminais dos transportes públicos existentes e locais destinados ao 

estacionamento. 

 Onde se observa maior concentração de tráfego automóvel é na rua 

Sapadores e na rua da Graça. Estes dois eixos estruturam a ligação entre os 

diversos pontos do bairro, que tanto fazem as ligações ao exterior do bairro, 

como estabelecem as ligações às habitações dos moradores do bairro. 

 

  

Figura 13- Planta de fluxo automóvel 
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Fluxo transportes públicos 

Observa-se a existência de mais paragens de autocarros da Carris na 

periferia do bairro, nomeadamente na rua de Sapadores. Onde se pode 

encontrar as carreiras: 726 Sapadores – Pontinha, 735 Cais do Sodré – Hospital 

Santa Maria, 712 Santa Apolónia – Alcântara Mar (via Marquês de Pombal) e 

206 Cais de Sodré – Senhor Roubado (rede madrugada). Autocarros que 

atravessem o bairro, existe somente o 734 Santa Apolónia – Martim Moniz e o 

elétrico 28E Prazeres – Martim Moniz. Este atravessamento é efetuado pelo eixo 

principal da Graça (rua da Graça). Em termos de transportes públicos da Carris, 

o Bairro da Graça possui uma diversidade de carreiras que conduzem a pontos 

fulcrais, como, por exemplo: Santa Apolónia, Cais do Sodré, Marquês de Pombal, 

Campo Grande, etc. Possui ainda a vantagem de dispor de um autocarro da rede 

madrugada, que são menos frequentes em Lisboa. 

 

  

Figura 14 - Planta com sinalização dos transportes públicos e percurso da Carris a amarelo 



61 
 

Relativamente ao metropolitano de Lisboa, as estações mais próximas 

são os Intendente (a Norte) e o Martim Moniz (a Sul), ambas linha verde, não 

havendo nenhuma dentro dos limites do bairro que consideramos, a deslocação 

demora cerca de 10 minutos a pé. Como este se localiza numa colina, implica 

sempre a subida ou descida de ruas e para uma população mais envelhecida 

torna-se mais difícil este deslocamento. 

Estacionamento 

 

Relativamente ao estacionamento, este é realizado, na sua maioria, ao 

longo das bermas das vias de circulação.  

 

 

Figura 15- Planta de estacionamento 
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Consequentemente, o maior problema do automóvel nas cidades, não é 

tanto o da sua movimentação, mas o do seu estacionamento e a Graça é um bom 

exemplo disso mesmo. Analisando a planta de estacionamento, constata-se que 

existe um estacionamento abusivo, dado que, ao longo de todas as vias, 

encontram-se veículos estacionados e, maioritariamente, de ambos os lados, por 

vezes, verifica-se que, se o espaço o permitir, encontram-se em terceira fila, este 

caso é habitual no largo da Graça – local com maior concentração de viaturas. 

 
 

 
Figura 16 - Estacionamento abusivo. Fotografia da autora, 2013. 

 
Não é de hoje esta problemática: no boletim trimestral da Junta de 

Freguesia, de dezembro de 1998, encontra-se uma rubrica, contestando esta 

situação. 

“Uma das maiores pechas da nossa freguesia é sem dúvida a questão do 

estacionamento. Os passeios são invadidos pelos automóveis. As descargas têm 

de ser efectuadas mas deveria haver maior coordenação e arrumação. Os carros, 

por não haver marcações no pavimento, vão ocupando cada vez mais espaço 

vital – com resultados que estão à vista.”52 

                                                         
52 No boletim trimestral de dezembro de 1998 
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Quase cinco anos depois, esta situação mantém-se igual. Não existe 

qualquer marcação/delimitação dos lugares de estacionamento, sendo este 

efetuado de qualquer forma, invadindo o espaço de circulação dos peões. 

 

Fluxo pedonal 

Sendo o espaço público destinado às pessoas, considerou-se que é crucial 

compreender os locais onde há maior concentração de pessoas, onde estas 

permanecem e por onde circulam mais frequentemente. 

 
 

  
 
Figura 17- Fluxo pedonal (concentração de  pessoas). 

 
  

Esta concentração está diretamente relacionada com a finalidade de cada 

espaço, verificando-se, por exemplo, que, em espaços de lazer, há uma maior 

concentração de pessoas. A via que têm maior afluência de transeuntes é a rua 

da Graça, pois é um local de oferta de vários serviços: comércio tradicional  
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(boutiques de roupa, supermercados, mercearias, quiosques, frutarias), 

instituições bancárias, posto de enfermagem, bomba de gasolina e farmácias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Planta de serviços. 
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É de assinalar que, na rua da Graça, onde existe maior fluxo pedonal é no 

lado esquerdo da rua (em direção a Sapadores), pois, como se pode observar na 

planta de serviços, grande parte destes encontram-se nesse lado do passeio. 

As ruas, que descaem ao longo da rua da Graça, apresentam menos 

movimentação. Pois, apesar de possuírem também comércio, são ruas onde 

predomina a habitação. 

Sobrepondo o tráfego rodoviário e o pedonal, encontram-se pontos e 

eixos de maior intensidade de tráfego e de conflito, relativos à circulação do 

automóvel e dos peões. 

A rua da Graça é a via que apresenta maior congestionamento, com 

circulação rodoviária e pedonal, constatando-se ser o eixo mais procurado pelos 

moradores, o que vem reforçar a afirmação de que este é o eixo central do 

bairro. 
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Utilização dos espaços de permanência e lazer 

 

Para melhor contabilizar e compreender quais os espaços de lazer mais 

frequentados do Bairro da Graça, realizou-se um exercício que consistia em 

visitar os locais em diferentes horas do dia e proceder à contagem do número de 

pessoas que lá se encontravam.  

Os locais foram: 1. Jardim; 2. Paragem Carris; 3. Jardim Augusto Gil e 4. 

Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen. 

 

 

Figura 19 - Locais da contagem. 

 

Foram selecionados dois dias: 12 de setembro, uma quinta-feira e 14 de 

setembro, um sábado. Optou-se por um dia da semana e um de fim de semana, 

para se compreender as diferentes dinâmicas ao longo da semana. Os locais 

foram visitados em seis momentos do dia: 9-10h, 11:30-14h, 15:30-16h, 17-18h e 

19:30-20:30h.  
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Pela contagem, pode-se constatar que o espaço 1, apesar de não possuir 

tantas condições para as pessoas permanecerem e ser um espaço de menor 

dimensão, é um local bastante frequentado pelos moradores. Relativamente ao 

espaço com menor uso é o espaço situado junto da paragem da Carris, que é 

usado apenas para esperar pelos transportes. O jardim Augusto Gil e o 

miradouro apesar da proximidade e de ambos os espaços se encontrarem em 

bom estado de conservação há uma grande diferença do número de utilizadores, 

tendo o jardim menos utilizadores.53  

Percursos  

Concluído o levantamento teórico disponível acerca do Bairro da Graça 

(dados oficiais, cartografia e dados históricos), procedeu-se à definição de três 

percursos pedonais a realizar. Estes têm como objetivo realizar o cruzamento 

da informação recolhida complementando-a agora com mais este conjunto de 

observação em campo., com o intuito de obter um conhecimento mais profundo 

e preciso relativo ao local, percebendo, assim, até que ponto o que se observa no 

espaço corresponde aos dados oficiais divulgados. 

 

Figura 20 - 3 percursos 

                                                         
53 Contabilização discriminada em anexo. 
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Percurso 1 

 

O percurso 1 inicia-se na rua da Graça, percorrendo-a na sua totalidade, 

atravessa o largo da Graça e termina na rua Voz do Operário. Foi proposto este 

percurso por este constituir o eixo principal do bairro e fazer a sua travessia por 

um dos acessos mais realizados ao nível rodoviário. Assim sendo, por ser o eixo 

central e principal, prevê-se que ocorra uma maior afluência de transeuntes. 

 

 
Figura 21- Percurso 1 com marcação das fotografias 

 
Entrando no bairro pela rua da Graça encontra-se uma série de edifícios 

abandonados e fechados, espaços desaproveitados e degradados. A diversidade 

de serviços está latente logo no início da rua. Só, no primeiro quarteirão, 

deparamos com uma bomba de gasolina, uma instituição bancária, mercearias, 

cafés, pastelarias, um quiosque, lojas de roupa e loja de diversos. Relativamente 

aos transportes públicos, apura-se a sua presença pelo abrigo da JCDecaux, 

localizada no início da rua e pelas linhas e cabos do elétrico que a percorrem. 
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Assim sendo, quase se prevê, logo à partida, uma série de características 

do bairro: abandono habitacional, diversidade de serviços e presença de 

transportes públicos.  

No primeiro troço, a faixa rodoviária tem dois sentidos, mas, para Norte 

apenas é permitida a circulação do elétrico. Só mais à frente, no cruzamento da 

rua Natália Correia, é que é permitida a circulação nos dois sentidos, apenas um 

veículo em cada sentido.   

Quanto aos passeios, enquanto se vai percorrendo a rua, estes vão 

estreitando-se, chegando a um ponto onde só é permitida a circulação de uma 

pessoa.  

O conforto destes, segundo o Manual Chão da Cidade, editado pelo Centro 

Português de Design em 2002, depende, fundamentalmente da largura, da 

qualidade de arborização e do nível de sossego da rua. A medida mínima 

necessária para uma pessoa é de 60 cm e uma pessoa com cadeira de rodas ou 

um carrinho de bebé é de 90 cm. O facto é que estes passeios, em determinados 

sítios, não respeitam estes requisitos, causando um grande congestionamento e 

situações incómodas como a necessidade de recorrer à estrada para poder 

transitar.  

Sendo o passeio um espaço de transição entre o interior dos edifícios e a 

estrada, este é um espaço que deve ser diferenciado, defendendo, assim, os 

peões do trânsito automóvel. Esta diferenciação é feita, naturalmente, por um 

aumento de cota e pela alteração do pavimento. Opondo-se ao alcatrão da 

estrada, os passeios são em calçada portuguesa, que apresenta um desenho 

pouco comum - representações de estrelas de cinco bicos, anunciando o Bairro 

Estrela D’Ouro. “A riqueza e a originalidade das calçadas portuguesas é, talvez, a 

maior contribuição do nosso país em matéria de qualidade no mobilar dos 

espaços urbanos.”54 Apesar de não ser o único local onde se observa esta 

configuração da calçada, a estrela é um símbolo representativo do Bairro da 

Graça. 

 

                                                         
54 AMARAL, Francisco Pires Keil; SANTA-BARBARA, José. (2002) p. 84. 
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O atravessamento da rua da Graça permite observar quem frequenta o 

bairro e por quem é utilizado o espaço público. Esta rua, geralmente, apresenta 

fluxo pedonal, sendo raro não se verificar a circulação de pessoas, ou porque 

vão apanhar transporte público, ou vão às compras, ou para o trabalho, ou 

simplesmente porque estão a conversar. 

 Para além de indivíduos de nacionalidade portuguesa, constata-se a 

presença de estrangeiros, não só turistas que circulam para conhecer o bairro, 

como pessoas que fazem o seu quotidiano no bairro. 

 No período noturno, a partir, sensivelmente, das vinte horas, é nos dias 

de verão, que existe uma maior afluência da população na rua, mesmo nos dias 

de semana. Principalmente, a população entre os vinte e os quarenta anos, 

aproveitam o bom tempo para sair à noite, para passear, ou ir até ao café. Ao 

passo que, no inverno, as ruas ficam mais desertas, observando-se apenas 

pessoas que necessitam de passear os seus animais domésticos. 

No número 100-106 da rua da Graça, encontra-se o antigo cinema Royal, 

atualmente transformado numa superfície comercial. Apesar do bairro oferecer 

uma grande diversidade de comércio (tradicional e de pequena escala), esta 

superfície continua a ser muito procurada pela população, devido à sua 

centralidade no bairro e pela diversidade de produtos e serviços.55 

                                                         
55 O supermercado disponibiliza, para além de uma grande variedade de produtos e marcas, 
lavandaria, take away, padaria, peixaria e talho. 
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Figura 22- Congestionamento nos passeios. Fotografia da autora, 2013. 

 

A dinâmica do supermercado é um pouco o reflexo da dinâmica do 

próprio bairro. Como consegue concentrar uma grande quantidade de 

população no mesmo local, permite compreender melhor o seu funcionamento. 

Pela manhã, ocorre uma maior afluência de pessoas mais velhas, que, 

geralmente, fazem poucas compras e esta atividade é continuada. Daqui se 

depreende que este grupo que, em geral, procura o Pingo Doce pela manhã, são 

pessoas inativas que fazem as suas compras diariamente. 

Ao final do dia, existe uma maior concentração de pessoas mais novas, 

que, pela sua indumentária, aparentam terem saído do trabalho e procuram o 

estabelecimento para adquirirem bens que necessitam. 
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 Já, ao fim de semana, encontram-se, com maior frequência, famílias e as 

compras são em maior quantidade. Relativamente ao período do dia em que há 

maior concorrência, não se observa nenhum período em concreto. No domingo, 

ao final do dia, constata-se que alguns produtos chegam mesmo a esgotar. 

No número 91 da rua da Graça, encontra-se a Tasca do Jaime. O jornal 

Público apresenta a tasca como um ex-libris do fado, pois todas as tardes de 

sábado e domingo, entre as 16h e as 20h, pode-se ouvir fado vadio, 

acompanhado por petiscos típicos. Esta é uma tasca pequena e acolhedora onde 

se encontram fadistas, ouvintes e turistas à procura do genuíno. “Uma pequena 

multidão que se espalha à porta e ouve fado com o som do eléctrico 28E a 

passar. Um corredor que fica apinhado de gente, ao longo de um balcão de pedra 

e meia dúzia de mesas, cercadas de retratos de fadistas, guitarras, concertinas e 

violas. Um microfone que cai do tecto serve a todos e sucedem-se as vozes, umas 

surpreendentes, como Fernanda Proença.”56  

 

 

Figura 23 - Tasca do Jaime. Fotografia da autora, 2013 

 

 

 

                                                         
56 http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/6079_tasca-do-jaime-nunes 

http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/6079_tasca-do-jaime-nunes
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Como já foi referido anteriormente, a rua da Graça é um local de grande 

intensidade de tráfego, tanto pedonal como rodoviário, pelo que é um alvo de 

publicidade: um dos maiores atrativos da vida urbana é a facilidade de difusão 

de conhecimentos, pela proximidade dos homens num limitado espaço 

geográfico, propiciando a difusão da informação com rapidez. 

Os spots publicitários de uma marca francesa, reconhecida 

mundialmente na área de equipamento urbano, encontram-se em alguns 

abrigos de paragens de transportes públicos, destinados a defender as pessoas 

da chuva, do frio e do sol excessivo. O que se constata é que os modelos destes 

são propostas estandardizadas, em vez de serem concebidas para aquele 

determinado local – o Bairro da Graça.   

 

 

 

Figura 24 - Quiosque localizado na rua da Graça. Fotografia da autora, 2012. 

 

 

Mas a publicidade também é feita pelo comércio local. Encontram-se 

frequentemente cartazes rudimentares expostos nas montras e fachadas feitos 

pelos comerciantes, a fim de atrair os consumidores. 
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Figura 25- Estabelecimentos na rua da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

 

A rua da Graça culmina com o largo da Graça. Este é um espaço 

delimitado por edifícios, cuja configuração é bastante peculiar. Este é 

constituído quase que por três largos diferentes. Esta configuração remonta a 

tempos anteriores, pois é resultante da articulação com a antiga muralha 

Fernandinha.  
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Figura 26- Planta do largo da Graça: sinalização dos 3 espaços. 

 

É um espaço emblemático do Bairro da Graça, chegando a ser apontado 

como o centro do bairro57, porque é através dele que se executam quase todas 

as conexões com o resto do bairro. Constitui também as portas do bairro para os 

turistas que viajam no cobiçado elétrico 28E. Mas, na realidade, este apresenta- 

-se como um espaço esquecido, sem interesse e sem vida. 

Neste percurso, foca-se somente a parte 1 do largo da Graça. Aqui 

encontram-se abrigos de transportes públicos, vegetação, mobiliário urbano, 

nomeadamente, bancos e dissuasores de veículos e dois quiosques (um mais 

actual, que se encontra ativo, e um mais antigo, desativado).  

 

                                                         
57 Estudo CEACT:  82% dos inquiridos aponta o largo da Graça como centro do Bairro da Graça 
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Figura 27- Paragem da Carris no largo da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

Nesta área, há uma grande concentração de indivíduos, tanto pela espera 

dos transportes da Carris como pela utilização dos bancos públicos. Mas, mais 

do que nos bancos, as pessoas aglomeram-se junto do quiosque, que está ativo. 

Este espaço é frequentado, principalmente, por idosos que procuram as manhãs 

soalheiras. 

Ainda no largo, deparamos com um mupi com a planta da cidade, que nos 

informa sobre o local onde nos encontramos, as principais atrações da cidade, 

monumentos, alojamento, etc. O facto é que, relativamente à Graça, a única 

informação disponibilizada é sobre a localização do miradouro Sophia de Mello 

Breyner Andresen. Assim sendo, quem se encontra no bairro, sem o conhecer, 

não toma conhecimento dos locais que deverá visitar e os pontos-chave do 

bairro. 
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Figura 28 - Largo da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

Ao atravessar o largo da Graça, chega-se à rua Voz do Operário, um dos 

acessos ao bairro, onde se localiza a emblemática Sociedade de Instrução e 

Beneficiência A Voz do Operário. Esta nasceu no mês de fevereiro de 1883, num 

tempo marcado pela luta contra a monarquia, em que republicanos e socialistas 

obtêm um apoio significativo das classes laborais e cujos ideais não só 

encontram eco junto destas, como as mobilizam para a transformação e a 

mudança.58  

 

  

                                                         
58http://www.vozoperario.pt/a-voz-do-operario/historia/116-um-pouco-da-historia-de-a-
voz.html 

http://www.vozoperario.pt/a-voz-do-operario/historia/116-um-pouco-da-historia-de-a-voz.html
http://www.vozoperario.pt/a-voz-do-operario/historia/116-um-pouco-da-historia-de-a-voz.html
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Percurso 2 

 

O percurso 2 inicia-se na rua dos Sapadores, entrando e percorrendo a 

rua Natália Correia, entra-se na rua da Graça, vira-se à esquerda para a rua das 

Beatas, no final dessa rua, vira-se à direita para a rua da Senhora da Glória, que, 

por sua vez, entronca na rua da Verónica e termina no Campo Santa Clara, mais 

conhecido como o espaço onde decorre a  Feira da Ladra. 

Este percurso foi selecionado para demonstrar uma área do bairro mais 

frequentada pelos moradores. O trajeto, embora pertença a uma área mais 

residencial, conta com a presença de uma série de serviços importantes para os 

moradores da área envolvente, nomeadamente: a Escola Básica Natália Correia, 

o Pavilhão Desportivo da Graça, o Clube Desportivo da Graça, a Escola Gil 

Vicente e o Campo Santa Clara (habitualmente conhecido como Feira da Ladra). 

Os dois últimos espaços, apesar de não estarem inseridos nos limites definidos, 

têm um papel relevante na dinâmica do bairro. 

 

   
Figura 29 - Percurso 2 com sinalização de fotografias. 
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Como já foi referido, um dos principais acessos ao bairro é realizado pela 

rua Sapadores, que, para além de permitir entrar em diversas ruas do bairro, 

por ser um eixo de ligação a outras zonas da cidade, ela concentra em si uma 

grande intensidade de tráfego e possui uma grande diversidade de comércio e 

de serviços. 

No cruzamento da rua Sapadores com a rua Natália Correia, deparamos 

com uma série de elementos que fazem com que este local seja bastante 

movimentado. Neste cruzamento, encontramos: o mercado Sapadores, o 

Regimento de Transmissões do Exército Português, paragens da Carris, a Escola 

Básica Natália Correia e um quarteirão habitacional que possui uma creche da 

Santa Casa da Misericórdia. 

No espaço que delimita o quarteirão, é possível encontrar uma série de 

serviços: 

 Rua Sapadores: Mercado Sapadores 

Paragens da Carris 

 Rua da Graça: Bomba de gasolina 

Comércio (mercearias, lojas de roupa, loja de conveniência) 

Restaurantes e cafés 

Paragens da Carris 

Instituição bancária 

 

 Rua Natália Coreia: Escola Básica Natália Correia 

Café 

Comércio 

Pavilhão Desportivo da Graça 

Parque infantil 

 

 

Pela envolvente, pode-se concluir que esta é uma zona muito 

movimentada por ser a entrada e a saída do bairro. A presença das paragens da 

Carris implica uma grande concentração de população não só do bairro como da 

zona envolvente, pois é um ponto procurado pelas pessoas para se deslocarem 

para outras zonas da cidade. A existência de comércio, restauração, bomba de 
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gasolina e instituição bancária concorre para a concentração de um maior 

número de moradores, com uma permanência mais prolongada nessa zona, 

enquanto que a escola e o parque infantil originam uma maior afluência de 

crianças nesse local. 

Relativamente ao quarteirão, para um melhor entendimento do espaço, 

este foi divido em três áreas: zona mais a norte, composta por dois blocos de 

edifícios com pátio interior, parque de estacionamento e zona ajardinada.  

 

 

 

Figura 30- Quarteirão dividido em 3 áreas. 

 

 

A primeira área é a que está localizada mais a norte. Esta é composta por 

dois blocos de edifícios: os que dão acesso à rua da Graça encontram-se mais 

degradados, chegando mesmo a apresentar as traseiras em ruínas.  
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Figura 31 - Degradação dos edifícios. Fotografia da autora, 2013. 

 

 

 

Os restantes prédios são mais recentes e encontram-se em bom estado 

de conservação. Estes possuem terraços comuns que permitem o convívio entre 

os moradores. Ainda, neste bloco, localiza-se o centro de promoção social 

Rainha D. Leonor da Santa Casa da Misericórdia, que dispõe de uma creche.  
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Figura 32- Escadaria de acesso ao pátio interior. Fotografia da autora, 2013. 

 

No interior dos dois blocos, forma-se um pátio. Este espaço, apesar de ser 

amplo, está desaproveitado e é desagradável, com alguns carros estacionados e 

uma pequena horta construída pelos moradores. Este local é frequentado 

apenas pelos gatos vadios, não se avistando vivalma.  

 

 

Figura 33- Pátio interior. Fotografia da autora, 2013. 

 

O acesso ao pátio é realizado por umas escadas que se encontram entre 

os dois blocos, comunicando com a rua Sapadores e a rua Natália Correia. 
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Na rua Natália Correia, junto do edificado em questão, situa-se uma casa 

de banho pública e um quiosque desativado. Enquanto que, no lado inverso da 

estrada, se localiza a Escola Básica Natália Correia, que pertence ao 

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves. As suas instalações são património 

municipal e é datado de 1868. Em 2007, foi necessário realizar obras, devido ao 

estado degradado do estabelecimento de ensino.  

 

 

Figura 34 - Início da rua Natália Correia. Fotografia da autora, 2013. 

 

Atendendo à localização do Jardim-de-Infância e da Escola Básica, este 

local é muito frequentado por crianças e também se pode observar que, nos 

edifícios virados para a rua Natália Correia, se encontra um grande número de 

jovens nas escadarias do prédio. 

A segunda área é a zona central do quarteirão. Esta é composta pela 

creche da Fundação Maria do Carmo Roque Pereira, com jardim privado e uma 

área em terra que é utilizada para estacionamento, efetuado desordeiramente. 

No outro lado da estrada, encontra-se o Pavilhão Desportivo Manuel Castelo-      

-Branco. Este é propriedade da CML e é gerido pela mesma e pela Junta de 

Freguesia da Graça. Possui cerca de 608m², parque de estacionamento, 

encontrando-se este em bom estado de conservação59. 

                                                         
59 Dados patentes na carta desportiva de Lisboa 
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Figura 35- Estacionamento desordenado. Fotografia da autora, 2013. 

 

A terceira área do quarteirão é a que está localizada mais a sul. Esta é 

composta por um jardim delimitado por um murete e uma pequena vedação. O 

jardim apresenta um relvado seco, onde apenas se encontram os dejetos dos 

cães e dos pombos que por ali passam. Este local encontra-se vedado, 

impedindo que seja utilizado pelas pessoas. Possui ainda algumas árvores, o que 

confere ao espaço um ambiente agradável, possibilitando a oportunidade de 

ouvir os pássaros.  

 

 

Figura 36- Jardim vedado. Fotografia da autora, 2013. 
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Ainda neste local, no passeio na rua da Graça, existem dois bancos 

públicos. Porém, estes não satisfazem a necessidade da população, implicando 

que as pessoas se sentem ao longo de todo o murete.   

 

 

Figura 37- Pessoas sentadas ao longo do muro. Fotografia da autora, 2013. 

 

 

 

Constatamos que este local de repouso é mais procurado, habitualmente, 

por pessoas mais velhas, durante a manhã e durante toda a tarde. 

No término da rua Natália Correia, existe um parque infantil. 

Este pertence à Junta de Freguesia da Graça e encontra-se aberto ao 

público. É composto por equipamentos para as crianças com pavimento próprio, 

dois bancos, dois postes de iluminação, papeleira, bebedouro e mesas de 

piquenique. É mais frequentado durante os fins de semana. 
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Figura 38- Parque infantil. Fotografia da autora, 2013. 

 

No entroncamento da rua da Graça com a rua das Beatas, encontra-se um 

espaço amplo que contrasta com a escassez dos passeios das respetivas ruas, 

com uma área de cerca de 218m². Este é um espaço amplo, que possui, no 

sentido longitudinal, um banco corrido em cimento e ainda duas pequenas 

árvores. No passeio, encontra-se um poste que corresponde a uma paragem da 

Carris, onde, apesar de haver bastante espaço, não existe qualquer abrigo. Este 

local é utilizado, por vezes, para abandonar pertences dos moradores, como 

objetos e móveis, tornando-se um espaço desconfortável e desagradável. 

 

 

Figura 39 - Entroncamento da rua da Graça com a rua das Beatas. Fotografia da autora, 2013. 
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Junto deste local, do outro lado da rua, encontra-se um quiosque 

abandonado, impedindo que o espaço seja utilizado.  

Ao descer a rua das Beatas, entra-se numa zona mais calma, frequentada 

essencialmente pelos moradores. Esta termina com a Rua da Senhora da Glória, 

sendo, sobretudo, uma via, sobretudo, habitacional, com pequeno comércio. Na 

rua da Senhora da Glória, encontra-se uma capela com o mesmo nome, que, 

atualmente, ainda está em funcionamento.  

A capela da Nossa Senhora da Glória foi “edificada, na 2.ª metade do séc. 

XVIII, pela Irmandade de N.ª Sra. da Glória, nascida em 1766. Contrastando com 

a simplicidade exterior apresenta um interior ricamente decorado. A única nave 

rectangular, sem capelas laterais, surge coberta por falsa abóbada de madeira, 

cuja decoração pictórica foi realizada, em 1868, por F. A. Martins. A capela-mor, 

revestida lateralmente por milhares de azulejos historiados, do final de mil e 

setecentos, com molduras polícromas de temática floral, apresenta cobertura 

em abóbada de berço com pinturas decorativas, figurando ao centro um 

medalhão de temática mariana, atribuído a Pedro Alexandrino de Carvalho. O 

retábulo do altar-mor, executado pelo entalhador António Nunes Colares, traduz 

um gosto do final do séc. XVIII.”60 

 

 

Figura 40- Capela da Nossa Senhora da Glória. Fotografia da autora, 2013. 

                                                         
60 www.cml.pt 
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Percorrendo a rua, pode-se observar a riqueza das fachadas dos edifícios, 

onde os diferentes azulejos saltam à vista do observador, transmitindo ao local 

grande riqueza cromática e de textura, juntamente com as suas varandas 

trabalhadas. 

 

 

Figura 41- Azulejos dos edifícios. Fotografias da autora, 2012. 

 

 Tal como na rua da Graça, os passeios são tão estreitos que a circulação 

nestes se torna praticamente impossível, obrigando, assim, os transeuntes a 

circular pela estrada. Mas, como esta rua não é tão movimentada como a rua da 

Graça, não representa um perigo tão significativo. 

 

 

Figura 42- Dimensão do passeio. Fotografia da autora, 2013. 
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No número 16 da rua Senhora da Glória, localiza-se o Clube Desportivo 

da Graça. 

Saindo da rua Senhora da Glória e, entrando na rua da Verónica, 

encontra-se a Escola Secundária Gil Vicente.  

 Este percurso termina no Campo de Santa Clara, um local emblemático 

da cidade de Lisboa, procurado por moradores e lisboetas, onde todas as terças 

e sábados se realiza a Feira da Ladra. Aqui, localizam-se edifícios emblemáticos 

como o Panteão Nacional61 e o Mosteiro de S. Vicente62. Possui ainda um jardim 

com um quiosque bar, muito procurado por lisboetas e turistas, para desfrutar 

do bom tempo e da vista sobre o Tejo que Lisboa oferece.  

 

 

Percurso 3 

 

O percurso 3 inicia-se na rua da Graça pela rua Sapadores, sobe a rua da 

Senhora do Monte e depois desce a calçada do Monte que culmina no largo da 

Graça, que, uma vez percorrido, vai dar à calçada da Graça, terminando no largo 

Domingues de Freitas.  

Este percurso procura mostrar a “Graça turística”, onde podemos 

encontrar mais locais de lazer, espaços a serem usufruídos não só pelos 

moradores, como também pelos turistas.   

Percorrendo a rua da Graça, depara-se com um mural em azulejo que 

anuncia o Bairro Estrela d’ Ouro.63  Este está situado entre o número 22 da rua 

da Graça e o número 14 da Rua Nossa Senhora do Monte, tendo no total 120 

fogos. 

 

                                                         
61Localiza-se no Campo de Santa Clara, anteriormente igreja de Sta. Engrácia, foi inaugurado 
como Panteão Nacional em 1966, acolhe túmulos de importantes figuras da história portuguesa.  
62 Classificado como monumento nacional, localiza-se no largo de S. Vicente. É considerado um 
dos mais emblemáticos edifícios lisboetas, sendo uma imagem emblemática do mecenato 
arquitetónico de Filipe I.  
63 Informação mais detalhada relativa ao bairro Estrela d’ Ouro no Contexto histórico. 
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Figura 43- Percurso 3, com sinalização das fotografias. 

 
 

É uma vila operária que nos remonta ao início do século XX e, 

atualmente, está classificada como conjunto de interesse público.64 É um bairro 

dentro de um bairro, e, calcorreando as suas ruas, sente-se uma ambiência de 

aldeia. As próprias placas toponímicas são diferentes do resto da cidade, 

apresentando umas estrelas junto do nome.  

O Bairro Estrela D’Ouro é constituído por casas com rés-do-chão e 1.º 

andar. Com planta em U, possuem galerias e escadas exteriores em ferro pintado 

(vermelho e amarelo), caracterizando assim o bairro.  

No topo do bairro, existe a vivenda Rosalinda, esta era a habitação de 

Agapito – antigo proprietário do bairro. Atualmente, transformou-se num lar de 

terceira idade, possuindo ainda capela, jardim, cascata e lago. 

                                                         
64 www.cml.pt 
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Subindo a rua da Senhora do Monte, no cume, encontra-se o miradouro 

da Nossa Senhora do Monte. “Um dos resultados imediatos das diferenças de 

nível é a oportunidade acidental de surgirem pontos de onde se avistam 

panoramas dignos de atenção. Facultar a todos o privilégio de gozar essa dádiva 

nas melhores condições é um acto cívico, e dos mais curiosos, por ser 

inteiramente subjectivo (…) os pontos de vista urbanos são mais preciosos, 

porque têm uma função de escape importante a desempenhar e porque são 

raros e estão ameaçados de desaparecimento ou deterioração”.65 

O miradouro da Nossa Senhora do Monte é um dos principais pontos do 

Bairro da Graça, que oferece uma vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa, de 

onde se pode observar a colina do Castelo, o rio Tejo, a colina de S. Roque e a 

parte nova da cidade. Numa cidade, em que a intensidade da vida impede a 

contemplação demorada, estes miradouros representam um património valioso. 

 

 

Figura 44- Vista sobre Lisboa. Fotografia da autora, 2013. 

 

Atualmente, existe a capela da Nossa Senhora do Monte, uma pequena 

zona ajardinada com arvoredo e alguns bancos de jardim. 

                                                         
65AMARAL, Francisco Pires Keil; SANTA-BARBARA, José. (2002) p. 38. 
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Este miradouro apresenta uma área relativamente reduzida, o que faz 

com que este espaço assuma um carácter um pouco intimista. A inclinação dos 

permite uma postura mais relaxada, o que contribui para a atmosfera criada. 

 

 

Figura 45- Miradouro Senhora do Monte. Fotografia da autora, 2013. 

 

Apesar de, no final da tarde, se tornar um local ventoso, devido à sua 

localização, ainda assim este é bastante procurado pelos moradores. 

Como não dispõe de concessões ou estabelecimentos de restauração no 

local, apenas uma casa de banho pública, os visitantes do local costumam levar 

bebidas e/ou comida e utilizam o espaço para piqueniques, o que faz com que 

este local esteja, frequentemente, repleto de garrafas e de lixo. 

Nota-se a presença de população estrangeira, que reside na cidade e que 

procura este local para se deleitar. Também é habitual encontrar turistas que 

aproveitam este espaço para contemplar e fotografar a vista sobre a cidade de 

Lisboa. 

O miradouro encontra-se protegido por um gradeamento, em frente do 

qual, antes do precipício, se encontra um pequeno patamar. Geralmente, este é 

invadido por jovens, com o intuito de o contemplarem mais intensamente, sem 

obstrução da vista. 
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Figura 46- Miradouro Senhora do Monte. Fotografia da autora, 2013. 

 

 

Descendo a calçada do Monte, observa-se um cenário presente em todo o 

bairro – a invasão dos passeios, invadidos não só pelos automóveis, bem como 

pelos caixotes do lixo. Os passeios já são bastante estreitos e com a colocação 

dos contentores na rua, torna-se quase impossível circular sem recorrer à 

estrada, pondo, assim, vidas em perigo. 

Descendo a calçada, entra-se no largo da Graça. Neste percurso, vai-se 

conhecer as outras duas partes do largo. 

Na parte 2 do largo da Graça (a sua parte sobre-elevada), encontra-se 

uma praça de táxis e um estacionamento desorganizado com capacidade para 

cerca de cinquenta automóveis. Pela definição de largo, segundo o Manual Chão 

da Cidade editado pelo CPD, este espaço deveria ser um local de predominância 

de pavimentação destinada a peões e composto por mobiliário urbano, o que 

não se verifica. Apesar de existirem bancos de jardim, geralmente, estes não são 

utilizados, uma vez que os automóveis invadem o espaço destinado aos peões.   
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Figura 47- Largo da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

Neste local, encontra-se ainda uma esplanada. Esta é uma ocupação do 

espaço público bastante adequada ao clima de Lisboa. Apesar do grande 

potencial que esta esplanada tem (pela localização, pela exposição solar e pelo 

espaço disponível), torna-se um pouco desagradável, pois a partir desta avista-   

-se o amontoado de carros presentes nesta parte do Largo. 

 

Figura 48- Largo da Graça. Fotografia da autora, 2013. 
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A esplanada é geralmente ocupada por turistas na hora das refeições, 

pois o snack-bar Mata, ao qual pertence a esplanada, apresenta uma variedade 

de carnes e peixes grelhados, a um preço acessível.  

 

 

Figura 49- Esplanada largo da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

A terceira parte do largo é igualmente um espaço por excelência de 

estacionamento. Aqui encontra-se a Vila Sousa66, o Botequim e o jardim Augusto 

Gil.  

O Botequim é um boteco fundado por Natália Correia, em 1968, 

juntamente com Isabel Meyrelles, Júlia Marenha e Helena Roseta. Nas décadas 

de 70 e de 80, este era um espaço onde se reuniam vários intelectuais 

portugueses, como, por exemplo, Fernando Dacosta, David Mourão-Ferreira, 

António Alçada Baptista, José-Augusto França, Luiz Pacheco, Ary dos Santos e 

José Cardoso Pires. Com a morte de Natália Correia, este encerrou, mas, em 

2010, reabriu com o intuito de recuperar o espírito do passado. Este é um 

espaço pequeno, mas acolhedor que apresenta uma decoração que nos faz viajar 

no tempo, rádios da década de 50, discos de Zeca Afonso e, claro, fotografias de 

                                                         
66 Informação mais detalhada no Contexto histórico. 
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Natália Correia. A música é suave, pode-se ouvir música popular 

portuguesa, jazz, blues e, por vezes, alguns ritmos mais eletrónicos.67 

 Encontra-se em funcionamento de segunda a domingo, das 14h às 2h, e, 

às quartas, das 17h às 2h. Trouxe ao Bairro da Graça locais, onde se pode ficar 

até mais tarde, dando às pessoas a oportunidade de beber uma cerveja, ou 

conviver um pouco, sem ter de sair do bairro.  

 

 

Figura 50- Botequim. Fotografia da autora, 2013. 

 

O jardim Augusto Gil é um jardim público e possui uma área de cerca de 

1 337 m². O seu pavimento é alcatroado e contém cinco pequenas áreas 

ajardinadas, relvadas e vedadas. Para além destes pequenos relvados, existem 

cerca de dezassete árvores, sendo que nove são no passeio, em torno do jardim.  

No centro do jardim, existe um grande chafariz igualmente vedado. A 

vegetação e a presença da água desempenham um papel fundamental na criação 

de uma atmosfera relaxante. Mas o facto de estas áreas serem restritas, levam a 

que os únicos espaços de lazer sejam os caminhos em alcatrão e os oito bancos 

de jardim. O jardim possui ainda uma estátua de arte pública, um bebedouro e 

casas de banho públicas. 

 

                                                         
67 www.botequim.net  
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Figura 51- Jardim Augusto Gil. Fotografia da autora, 2013. 

 

Ao longo do passeio, que delimita o jardim Augusto Gil, existe uma faixa 

de rodagem, que permite aos veículos circundarem o jardim, para poderem 

estacionar. A vegetação e o chafariz proporcionam uma certa harmonia a este 

espaço, que é abruptamente quebrada por essa faixa de rodagem. Relativamente 

à iluminação, estão colocados quatro candeeiros de pé, em torno do chafariz. 

O manual O chão da cidade, publicado pelo Centro Português de Design, 

define os jardins públicos como: “espaços livres de dimensão e composição 

muito variada, geralmente abarcáveis com a vista e vedados, constituídos por 

áreas pedonais fragmentadas por áreas ajardinadas geralmente extensas. As 

áreas ajardinadas são também intercaladas por áreas de recreio com 

equipamentos de jogos infantis, áreas de repouso com tanques e fontes, 

quiosques com esplanadas, miradouros vinculados a vistas panorâmicas, etc.”68 

De facto, o jardim Augusto Gil é um jardim público, mas não completa todos os 

requisitos anteriormente referidos. Apesar de ser um jardim, possui apenas 

zonas ajardinadas vedadas e os utilizadores circulam pelo alcatrão onde estão 

colocados alguns bancos. Teoricamente, um jardim público deveria ser um 

espaço que polarizasse as relações sociais, mas esta configuração não permite 

                                                         
68 AGUAS, Sofia; BRANDÃO, Pedro; CARRELO, Miguel. (2002) p. 25  
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uma interação entre os utilizadores e entre estes e o espaço. Talvez, por isso, 

este local não é utilizado pelas famílias. 

Os utilizadores são maioritariamente idosos, que se sentam nos bancos 

para apanhar um pouco de sol. 

 

Figura 52- Pessoas no jardim Augusto Gil. Fotografia da autora, 2013. 

 

Junto deste jardim, encontra-se o miradouro Sophia de Mello Breyner 

Andresen, antigo miradouro da Graça, um local procurado diariamente por 

muitos turistas, possuindo cerca de 837 m². Ainda, neste local, situa-se a igreja 

da Nossa Senhora da Graça, classificada como monumento nacional. 

Observando o miradouro, constata-se que este está dividido em 2 partes. 

A primeira parte possui dois quiosques privados, com uso de esplanada. Este 

espaço representa grande parte da superfície total. A restante área contém três 

bancos de jardim duplos, virados para a vista sob a cidade e para a igreja. 

Verifica-se que, mesmo existindo os bancos e estando disponíveis, as pessoas 

utilizam o muro de proteção para se sentarem e contemplarem a vista. Assim 
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sendo, quem pretende sentar-se a desfrutar relaxadamente da vista sobre a 

cidade de Lisboa neste local, vê-se, muitas vezes, obrigado a sentar-se na 

esplanada, implicando o consumo. 

 

 

Figura 53- Miradouro Sophia de Mello Breyner. Fotografia da autora, 2013. 

 

Figura 54- Esplanada do miradouro. Fotografia da autora, 2013. 

 

Junto do miradouro, encontra-se o caracol da Graça. Estas escadas são 

uma das principais ligações pedestres, fazendo o ponto de ligação do Bairro da 
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Graça à Mouraria. Quem se desloca a pé para a baixa da cidade, realiza este 

percurso, tanto moradores como turistas, mas atualmente este é um local de 

ambiente perigoso, alvo de vandalismo e drogas.  

Com a execução do projeto (em curso apresentado mais à frente) do 

parque urbano junto do Convento da Graça, esta escadaria terá mais 

visibilidade, justificando-se, assim, uma intervenção, a fim de valorizar o espaço 

e criar, nos frequentadores do local, um sentido de responsabilidade sobre o 

mesmo, evitando, por conseguinte, o vandalismo. 

Atualmente, não existem equipamentos que permitam a devida utilização 

do espaço, nomeadamente, a iluminação pública é escassa tanto no Caracol  

como no jardim.. 

Passando, sem descer o caracol, entra-se na calçada da Graça. Esta é uma 

das poucas ruas do bairro que apresenta ao longo de toda ela pilaretes, 

impedindo o estacionamento de um dos lados. 

No culminar da Calçada da Graça e da Calçada de Santo André, 

deparamos com o Largo Rodrigues de Freitas. Este é o ponto de passagem para 

quem circula a pé do Castelo de S. Jorge e Portas do Sol até aos miradouros da 

Graça, um dos percursos turísticos mais efetuado. O facto é que este encontra-se 

bastante degradado, possuindo dois edifícios devolutos e um pequeno jardim 

abandonado.  

 

Figura 55- Largo Rodrigues de Freitas. Fotografia da autora, 2013. 
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Equipamentos / mobiliário urbano 

 

Relativamente ao mobiliário urbano, é importante considerar: a sua 

caracterização quanto ao tipo de funções que desempenha; a variedade de tipos 

de desenho e o modo como se organiza por áreas, ou se mistura nos mesmos 

espaços. Estes dados são revelantes para a avaliação da eventual falta ou 

excesso de mobiliário, da sua adequação funcional e qualidade formal.69 

“ (…) os elementos do equipamento podem afectar extraordinariamente o 

panorama urbano. Mal concebidos, ou arbitrariamente dispostos, podem, até, 

inutilizar os jardins e a vegetação, ocultar a mais bela arquitectura e desvirtuar 

aquelas linhas mestras que o urbanista imaginara.”70 

Os equipamentos urbanos destinam-se a facilitar ou a disciplinar a vida 

urbana. Carecem de várias funcionalidades, nomeadamente, proporcionar 

conforto, utilidade, informação, circulação, segurança, proteção, entre outras. 

“Pouco a pouco, para resolver os problemas da comunidade, foram-se 

aperfeiçoando, evoluindo, requintando os objectos que traduziam aquelas 

regalias ou impunham as obrigações mútuas.”71 

 
Bancos públicos 
 

“Uma das amenidades urbanas mais características é o banco público. 

(…) o que atesta a sua importância como um valor essencialmente social -

facilitando o repouso dos cidadãos, servindo de local de convívio aos velhos e de 

poiso tradicional aos namorados.”72 

O banco é uma das mais agradáveis peças do mobiliário dos espaços 

urbanos. A sua presença é capaz de dar significado a locais incaracterísticos, 

pela sua dimensão humana. 

No Bairro da Graça, encontramos três modelos diferentes de bancos, mas 

todos eles com a finalidade de proporcionar repouso ou contemplação. 

 

 

                                                         
69 PEREIRA, Maria da Luz Valente. (s.d.) cap mob urbano le veg e ani 
70 AMARAL, Francisco Pires Keil; SANTA-BARBARA, José. (2002) p. 20.  
71 Idem p. 130.  
72 Idem p.131 
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Figura 56- Bancos de jardim. Fotografia da autora, 2013. 
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 O primeiro modelo encontra-se na rua da Graça, no largo da Graça, no 

miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen e no jardim Augusto Gil; o 

segundo, no largo da Graça e o terceiro, no miradouro da Nossa Senhora do 

Monte. 

 

Pilaretes 

  
Os pilaretes têm como função impedir o acesso de veículos a áreas 

pedonais. Na Graça, encontram-se diferentes modelos deste equipamento.   

 

 

 

 

Figura 57- Pilaretes. Fotografia da autora, 2013. 
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Na travessa do Monte, junto de um café, encontram-se uns cilindros de 

betão, cuja função foi subvertida. Como forma de reverter esses elementos, 

aparentemente desinteressantes, o dono do estabelecimento colocou-lhes uma 

capa, o que os torna aparentemente uns puffs que os seus clientes podem 

utilizar, enquanto vão fumar. Esta é uma forma de utilizar um elemento urbano 

para uso próprio, sem colocar em causa a sua função, nem pôr ninguém em 

perigo. 

 
 

 
Figura 58- Pilarete transformado em banco. Fotografia da autora, 2013. 

 
 

Iluminação pública 
 

 

As grandes avenidas de intenso tráfego, os grandes edifícios e 

monumentos, os parques e jardins, são alguns dos casos que requerem especial 

cuidado na seleção e distribuição das luminárias, para obterem resultados 

satisfatórios. 

A iluminação dos espaços públicos é um problema de grande 

complexidade, misturando eficiência e conforto visual, valorizando o ambiente. 

Postes e fios são uma constante urbana a que nos habituamos ainda mais 

com a presença do elétrico.  
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A iluminação dos jardins é outro exemplo em que não se pretende realçar 

o candeeiro, mas, sim, o meio ambiente. 

No Bairro da Graça, constata-se a falta de homogeneidade relativamente 

à implementação das luminárias. Estas divergem de rua para rua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59- Iluminação pública do bairro. Fotografias da autora, 2013 
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Papeleiras 

 
 Relativamente às papeleiras, observa-se uma homogeneidade do modelo 
implantado, que é aquele que atualmente encontramos em quase toda a cidade.  
 
 

 
 

Figura 60- Modelo de papeleira. Fotografia da autora, 2013. 

 
 

Outros elementos urbanos 
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Figura 61- Outros elementos urbanos. Fotografia da autora, 2013. 
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Exercício prático 

 

As características identitárias de um local decorrem da forma como a 

população se relaciona e se apropria do espaço. Para perceber a forma e o 

funcionamento de um lugar, é muito importante compreender a vivência no 

espaço, captada não só pelo nosso olhar, mas também através dos olhos dos 

outros, daqueles que vivem o lugar. A fim de compreender como a população vê 

o Bairro da Graça, foi lançado um exercício a moradores, frequentadores e/ou 

amantes do Bairro da Graça, com o objetivo de compreender quais são os 

pontos de referência que a população elege no bairro e quais são as imagens que 

associam ao mesmo. 

 

Enunciado: 

"Quando pensa no Bairro da Graça, o que lhe vem à cabeça? É 

precisamente isso que se pretende. Cerca de cinco imagens (fotografias tiradas 

pelo participante) que o remetam para o Bairro da Graça, podem ser espaços do 

bairro, pormenores ou mesmo objetos/elementos/pessoas que não estejam 

inseridas na Graça." 

 

 Quando o exercício foi proposto, este foi bem recebido por parte das 

pessoas, demostrando interesse em participar. O facto é que, posteriormente, 

não houve adesão, tendo havido apenas oito participações. Em anexo, pode 

observar-se a compilação de todas as imagens recolhidas. 

 Pelas imagens apresentadas, o que os inquiridos mais associam ao Bairro 

da Graça, é: 

 O Elétrico 28E 

 Um espaço de lazer, onde se pode descontrair e estar com os amigos 

 A vista sobre a cidade de Lisboa 

 A população idosa 

 A Feira da Ladra (apesar desta não pertencer ao bairro, há uma grande 

associação a este) 

 Arquitetura – Vilas Operárias. 
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3.6Projetos em curso 

 

Jardim da Cerca da Graça 

 

A zona verde do Convento da Graça e o morro da rua Damasceno 

Monteiro foram alvo de um projeto por parte da Câmara de Lisboa. Este espaço 

será aberto ao público e será, a par do Campo de Santana, a maior área verde no 

centro histórico da cidade, que implica um investimento de cerca de 847 mil 

euros. 

A Câmara afirma ser um vetor estratégico na qualificação do centro 

histórico e na qualidade de vida dos munícipes. Tenciona ainda que este seja um 

espaço de atravessamento da malha urbana para aceder à colina e ao Largo da 

Graça. 

A conclusão deste projeto estava prevista para setembro de 2009, mas as 

obras só se iniciaram no ano de 2013. 

“Em termos práticos, a autarquia esclarece que será instalado um relvado 

central regado para potenciar um recreio mais ativo, mesmo desportivo, em 

contraponto às áreas declivosas, vocacionadas para miradouro e zonas de estar. 

Haverá ainda espaços hortícolas e, no futuro, um equipamento do ramo 

alimentar, equipamento juvenil e infantil.” 73 Em anexo, pode ver-se a planta do 

local disponibilizada pela Câmara de Lisboa. 

Entende-se que o projeto em causa valorizará o Bairro da Graça, atraindo 

assim novos visitantes ao bairro e melhorando as condições de vida dos 

moradores, que, assim, possuirão, perto de casa, um espaço amplo ao ar livre e 

em contacto com a natureza. 

 

 

 

                                                         
73  Notícia do Público, por Inês Boaventura 11/02/2013, disponível em 
http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/obras-no-jardim-do-convento-da-graca-comecaram-
anos-depois-do-prometido-26044292#/0 

http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/obras-no-jardim-do-convento-da-graca-comecaram-anos-depois-do-prometido-26044292#/0
http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/obras-no-jardim-do-convento-da-graca-comecaram-anos-depois-do-prometido-26044292#/0
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Projeto Proserpina 

 

Projeto Proserpina é um projeto de jardinagem urbana que concorreu ao 

concurso Bip Zip, no ano de 2012. As áreas de intervenção apresentadas são: a 

Graça, São José, Rua São Paulo e Castelo. As entidades envolvidas são: Casa 

Independente; Beyong Walls - Associação de Arquitectura e Arte Social de 

Intervenção / Atelier Urban Nomads. A CML atribuiu 14.800,00 € de montante 

para o desenvolvimento do projeto. 

A base do projeto é desenvolver ações de jardinagem em espaços livres 

nos territórios-alvo, plantando terras descuidadas com flores, árvores e 

legumes, amenizando o aspeto dos bairros e estimulando o sentimento de 

comunidade. Os alvos são terrenos baldios, largos abandonados e canteiros 

descuidados. O conceito é simples, divertido e apela à ousadia. A plantação de 

sementes ou o embelezamento de um largo esquecido é uma ação boa e 

inspiradora. 

Tem ainda, como finalidade, promover a importância da contribuição 

individual para a cidade presente e a cidade futura, por meio de uma 

intervenção/utilização coletiva de um espaço abandonado e/ou degradado. 

Até à data da presente investigação, não se constatou nenhuma 

intervenção no Bairro da Graça. 
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ReAction 

 
 

 ReAction é um workshop internacional, organizado por uma associação 

sem fins lucrativos – a MEDS. Ocorreu no Bairro da Graça, entre 3 e 18 de 

agosto, e juntou um grupo internacional de estudantes de arquitetura e design, 

com o intuito de mudar o bairro. O projeto ReAction identificou dez ações no 

espaço público, no âmbito do design urbano, de equipamento e arte urbana, 

para serem desenvolvidos, no período do workshop. As ações eram em diversos 

locais do bairro: platô da Graça, escadas Damasceno Monteiro, miradouro             

da Nossa Senhora do Monte, jardim miradouro da Graça, caracol da Graça, 

quarteirão D. Leonor, largo da Graça, Vila Berta e sinalização para todo o bairro. 

 Algumas ações ficaram por concretizar, mas foram desenvolvidos 

diversos equipamentos com objetos reciclados. Estes não são muito utilizados 

pela população, uma vez que não vão ao encontro das suas reais necessidades. 

Como se pode constatar anteriormente, a população do Bairro da Graça é, 

maioritariamente, idosa e, como se observa nas imagens, os equipamentos 

projetados não se adequam às condições físicas desta população.  

 Considera-se que a iniciativa do workshop é interessante, atendendo ao 

facto de juntar diversas pessoas de culturas diferentes, com o objetivo de 

melhorar uma comunidade e também de, na intervenção, unirem esforços para 

que a comunidade local seja envolvida no projeto. No entanto, na prática, 

considera-se que não resultou muito bem, visto que, grande parte das 

intervenções, não tiveram em consideração a própria comunidade local, 

referindo-se, neste caso, às limitações físicas da maioria da população que 

usufrui do espaço público, criando equipamentos, como, por exemplo, bancos, 

onde o acento são sacos de terra a uma altura demasiado baixa. 
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3.7Síntese conclusiva e crítica sobre o Bairro da Graça 

 

A Graça é um bairro com um crescimento sobretudo “orgânico”, não 

planeado, formado por quarteirões de diferentes tamanhos, formas e épocas. A 

heterogeneidade da malha deve-se à morfologia acidentada do terreno e 

sobreposição das diversas épocas. O edificado apresenta uma grande 

heterogeneidade, existindo pátios, vilas e bairros operários, de forma pontual, 

em espaços residuais, geralmente, no interior dos quarteirões, ou através do 

reaproveitamento de palácios, que apresentam um planeamento racional. A 

maior parte dos interiores dos quarteirões encontram-se fechados à população 

que neles reside e, pelo que se pode observar através da cartografia, 

apresentam-se desaproveitados e abandonados. Estes espaços poderiam ser 

requalificados, abrindo-os à população, com melhores condições, promovendo a 

sociabilização e uma melhor qualidade de vida aos residentes dos quarteirões.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62- Acessos a interiores de quarteirões. Fotografia da autora, 2013. 

 

A malha acidentada do bairro imprime ao visitante o fator surpresa, ou 

seja, quando as ruas são em linha reta, a observação do transeunte torna-se 

monótona, uma vez que, assim que entra no local, consegue compreender desde 

logo o espaço que o espera. Quando há ruas irregulares e pequenos becos, o 
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espetador está sempre à prova, nunca sabe exatamente o que o espera e, por 

vezes, é surpreendido com recantos deslumbrantes, como, por exemplo, as 

vistas panorâmicas sobre a cidade de Lisboa, as vilas/bairros operários, ou a 

varanda da Graça. A varanda da Graça localiza-se no término da rua S. Gens, 

onde ocorre o cruzamento com a travessa do Monte, junto do Maria Pia Sport 

Clube. Apesar do espaço ser pequeno, este constitui um lugar carismático e com 

um certo encanto, verificando-se que, atualmente, este sítio está abandonado, 

degradado e com uma grande concentração de lixo. Seria um lugar que, com 

uma pequena intervenção, poderia tornar-se um local de repouso/encontro. 

 

 

 

Figura 63- Varanda da Graça. Fotografia da autora, 2013. 

 

Se, por um lado, o visitante é surpreendido com locais fantásticos, por 

outro, depara-se com situações mais desagradáveis. Como se viu de 874 

edifícios, 173 encontram-se devolutos, denegrindo a imagem do bairro. 

Relativamente ao estado de conservação, os resultados também não são os 

melhores: apenas 304 edifícios é que não necessitam de reparações, opondo-se 

a 498 com necessidade de reparação e a 72 em estado muito degradado. 
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Figura 64- Degradação edifícios. Fotografia da autora, 2013. 

 

Outro fator negativo do bairro é o fluxo rodoviário, mais precisamente, o 

estacionamento. Este é realizado de forma desordeira e abusiva. Na maioria dos 

arruamentos, desde que não impeçam a circulação rodoviária, os automóveis 

são estacionados em qualquer lugar. Observando a planta de estacionamento, 

quase que se consegue definir todos os arruamentos e largos do bairro, visto 

que, onde existe espaço que não impeça a circulação rodoviária, este é 

transformado numa área destinada ao estacionamento. Ainda na análise 

efectuada, observa-se que, grande parte dos quarteirões, possui 

estacionamento, no seu interior, destinado aos seus moradores. 

Por vezes, são deixados carros, durante a noite, em segunda fila, o que 

leva a que, no dia seguinte, moradores encontrem os seus carros bloqueados 

por outros, tendo de aguardar que o proprietário da viatura venha e, aí, sim, 

poder retirar o seu carro.  

Estes factos revelam que, para além da aparente falta de estacionamento, 

existe falta de civismo por parte das pessoas. Sendo, como já foi referido, esta a 

maior problemática da Graça, entende-se que não se pode fazer uma 

intervenção no bairro, com o intuito de melhorá-lo, sem pensar nesta questão.  

O estacionamento abusivo e desorganizado pode ser solucionado com a 

implementação de pilaretes e a delimitação do pavimento dos lugares de 

estacionamento. Relativamente à falta de estacionamento, podem ser efetuados 
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acordos com espaços que possuem estacionamento privado, nomeadamente: o 

quartel no Largo da Graça (antigo Convento da Graça), mercado Sapadores, 

Escola Gil Vicente e o Pavilhão Desportivo da Graça. Quanto à falta de civismo, 

podem ser promovidas campanhas de sensibilização. 

 

 

Figura 65- Estacionamento abusivo. Fotografia da autora, 2013. 

 

Estas campanhas de sensibilização podem ser traduzidas em pequenas 

intervenções urbanas pontuais. Estas intervenções passariam, por exemplo, por 

colocar mensagens por todo o bairro, mostrando aos moradores como o espaço, 

atualmente ocupado pelos veículos, poderia ser da população. Estas campanhas 

pretendem não só sensibilizar as pessoas em relação ao estacionamento, como 

também dinamizar o bairro.  

Como se pode constatar, uma parte da população da Graça é bastante 

ativa e preocupada com o melhoramento do local, o expoente máximo é a 

Assembleia Popular da Graça e Arredores e as suas iniciativas. 

Tendo em mente esta população, considera-se oportuna a iniciativa. 

Incentivar, inquietar e alertar as pessoas para esta problemática, para que 

compreendam que algo pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida, 

serve como base, ou, até mesmo, como preparação do terreno, para possíveis 

intervenções futuras. Ao servir de alerta, esta iniciativa pode, inclusivamente, 

partir das próprias pessoas, que pretendem fazer algo para melhorar o bairro. 
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Tabela 3 - Esquematização relativamente à problemática do estacionamento. 

 

O estacionamento abusivo e desordeiro condiciona a livre e segura 

circulação tanto dos peões como dos automóveis e, por vezes, o espaço público, 

que poderia ser destinado às pessoas, está a ser roubado pelos carros, como é o 

caso do espaço em frente do antigo Convento da Graça, no largo da Graça. Uma 

vez que, pela análise efetuada, o bairro carece de espaço públicos livres e 

espaços verdes, este poderia tornar-se mais harmonioso e potenciar a herança 

histórica. Outro local afetado pelo condicionamento causado pelos automóveis é 

a zona do jardim Augusto Gil e o miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen. 

A presença do trânsito ajuda a intensificar a divisão entre os espaços. Entende-  

-se que, tendo estes dois locais a mesma função (de lazer), podiam unir-se, 

valorizando, assim, o jardim que é menos frequentado. O trânsito condicionado 

nesta área contribuiria para um melhor aproveitamento dos espaços. 
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Percorrendo as ruas do Bairro da Graça, não são só as viaturas que 

invadem os passeios, mas também os caixotes do lixo. Os passeios já são 

estreitos, com a colocação dos contentores na rua, torna-se quase impossível 

circular sem recorrer à estrada, colocando, assim, vidas em perigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66- Lixo nas ruas do bairro. Fotografia da autora, 2013. 

 

No miradouro da Nossa Senhora do Monte, um dos locais mais 

procurados do bairro, como não dispõe de concessões ou estabelecimento de 

restauração no local, é habitual os visitantes levarem bebidas e/ou comida e 

utilizarem o espaço para piqueniques. Isto leva a uma acumulação de resíduos 

no local e, apesar de existirem papeleiras, estas não satisfazem a necessidade do 

miradouro, sendo habitual encontrarem-se garrafas e lixo no miradouro. 

O eixo principal do Bairro da Graça, composto pela rua da Graça até ao 

largo da Graça, é o local com mais tráfego, tanto pedonal como rodoviário. Pode-

-se observar que existem quatro quiosques das empresas JCDecaux e Cemusa. 

Apenas dois estão em funcionamento e um deles nem sempre está aberto. Posto 

isto, questiona-se o porquê de existirem tantos equipamentos desta natureza 

num curto espaço e onde existem estabelecimentos com os mesmos produtos. 

Compreende-se o facto da JCDecaux e a Cemusa terem interesse em 

colocar tantos spots publicitários na rua da Graça, pois, como já foi referido, é o 

local com o tráfego mais intenso, tornando-se este espaço público apetecível 

para a publicidade, dado que é um ótimo meio de comunicação. Mas, uma vez 

que estes equipamentos não estão a ser utilizados na sua totalidade, acabam por 

roubar área ao espaço público, levando-nos a questionar o motivo pelo qual 
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estes espaços (pelo menos os que não estão em funcionamento) não estão a ser 

convenientemente aproveitados. 

 Visto que as empresas não prescindem do facto de terem publicidade 

pela cidade, poderiam implementar elementos urbanos que correspondessem 

às necessidades do local, a fim de o melhorar. 

 Relativamente à população, apesar de ser idosa, os laços estabelecidos 

entre as pessoas e o bairro são visíveis na entreajuda existente nos movimentos 

associativos, com o intuito de melhorar a imagem do bairro. Grande exemplo é a 

Assembleia Popular da Graça e Arredores e o workshop ReAction que foi 

realizado no bairro, onde a população se uniu à equipa de trabalho, com o 

objetivo de o melhorar.  

 Em termos sociais, o bairro é caraterizado por uma grande intensidade e 

multiplicidade de relações entre a população. Está bem patente o forte 

sentimento de comunidade, de vizinhança e de coesão social neste Bairro da 

Graça, salientando-se a importância de valores como o orgulho no bairro ou o 

trabalho de coletividade, cada vez mais raros nos dias de hoje. 
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4. Proposta de intervenção 
 

Programa  

 

A proposta de intervenção é o culminar de um estudo profundo sobre o 

Bairro da Graça. Esta proposta apresenta-se como um pré-projeto tendo como 

intuito oferecer diretrizes do que seria pertinente fazer no local, dando resposta 

a problemas que foram encontrados ao longo da investigação. Este resulta da 

análise sistemática feita no terreno e, da consequente perceção dos hábitos e 

necessidades dos seus moradores e do perfil dos seus visitantes.  

Como não é possível, dados os limites de tempo impostos pela 

dissertação, solucionar todos os problemas do bairro, selecionou-se uma área 

do bairro. 

A área selecionada foi o quarteirão compreendido entre a Rua dos 

Sapadores, Rua da Graça e Rua Natália Correia. Este é constituído por três 

partes:  

1. Jardim; 

2. Edifícios com um pátio interior; 

3. Edifício com jardim privado e espaço de terra batida. 

 

Esta escolha foi feita, porque apesar do quarteirão se localizar já na 

margem do bairro, encontra-se junto de pontos-chave do mesmo, 

nomeadamente: da maior concentração de transportes públicos, dum dos 

principais acessos e do seu eixo principal – a Rua da Graça. Outros fatores que 

influenciaram esta opção foram o facto do espaço: 

 Encontrar-se descaracterizado, pois como está nos limites que foram 

considerados como os do Bairro da Graça, possui edificado de duas 

épocas diferentes, uma mais antiga e uma mais recente, como é o caso 

dos edifícios da Gebalis e o Pavilhão Desportivo; 

 Possuir edifícios degradados, causando um impacto negativo na 

paisagem; 
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 Apresentar obstáculos visuais e à circulação, nomeadamente o jardim e o 

estacionamento desordeiro; 

 Ter espaços ao abandono, como é o caso do pátio interior, que encontra-

se escondido e é pouco convidativo; 

 Estar desaproveitado, como é o caso do jardim que apesar de possuir 

vegetação e ocorrer uma procura do local por parte dos moradores, não 

possui equipamentos que permitam a permanência de forma confortável 

nem é possível circular nele, uma vez que se encontra vedado; 

 Conter instituições de ensino como a creche/ Centro Promoção Social 

Rainha D. Leonor, a Creche da Fundação Maria do Carmo Roque Pereira e 

a Escola Básica Natália Correia. Este facto leva a que haja uma grande 

afluência de crianças no local, como também de crianças carenciadas.  

 

 

Figura 67 - Atuais percursos dos transeuntes 
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Realizou-se o levantamento das necessidades a fim de se perceber quais 

os requisitos da intervenção. 

 

          NECESSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 4 - Esquema necessidade 

 

Posto isto, a intervenção deverá ter em conta os idosos, uma vez que é 

um nicho da população com características particulares que apresentam mais 

dificuldades de adaptar-se aos espaços, devido às suas limitações de locomoção. 

Eliminar as barreiras visuais e de circulação, melhorando a movimentação no 

bairro, retirando assim congestionamento à Rua da Graça, e com esta melhora 

potencializar a permanência das pessoas no quarteirão. Para tal, também será 

necessário dotar o espaço de equipamentos. E, finalmente aumentar as 

atividades no espaço público. 

Para além de reforçar as relações interpessoais entre os moradores, 

através da instalação de novos equipamentos que potencializem a 

sociabilização, pretende-se ainda implementar hortas.  

Estas não são uma novidade no local. Na análise do local, apontou-se a 

existência de uma horta criada pelos moradores no pátio interior. Este foi um 

dos grandes fatores que conduziram à integração desta atividade (hortas) na 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

E VERDES 

ACESSIBILIDADE 

CONTINUIDADE 

CONFORTO 

INCLUSÃO 

SOCIAL 

Necessidade 

demostrada pelos 

moradores 
População idosa 

Presença de obstáculos 

visuais e à circulação 

Espaços de lazer sem 

equipamentos que 

permitam a 

permanência de forma 

confortável 

Falta de atividades no 

espaço público 
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intervenção, mas não foi o único. Tomou-se conhecimento pelo contato direto 

com o local e com os moradores do bairro, que até ao ano de 2012 existia um 

projeto comunitário no Bairro da Graça – Horta do Monte – que consistia numa 

horta comunitária onde, para além de se cultivar, eram realizadas uma serie de 

atividades para a comunidade local, principalmente as crianças. Este projeto 

viu-se na obrigação de terminar uma vez que o local onde estava instalado foi 

alvo de um novo projeto – o parque da cerca da Graça. Este acontecimento 

demonstra o interesse da população local por atividades hortícolas e projetos de 

cariz pedagógico.  

Este tipo de utilização do espaço público, designada habitualmente por 

Hortas Urbanas, tem sido cada vez mais frequente. Surgiram como uma prática 

de lazer com o intuito de desenvolver a ligação entre os seres humanos, a 

natureza e a sociedade. Considera-se que as hortas integradas no espaço público 

trazem inúmeras vantagens, como por exemplo: a produção de alimentos de 

qualidade, a reciclagem de resíduos orgânicos, o desenvolvimento humano, o 

recreio e lazer e a utilização racional dos espaços.  

Esta intervenção destina-se aos moradores em geral, mas principalmente 

aos àqueles que já utilizam diariamente o jardim e às crianças dos 

estabelecimentos de ensino, a fim de desenvolverem um contato mais direto 

com a natureza.   

 

Parte 1 -Jardim 

 

No jardim propõe-se suprimir todos os elementos que condicionam o 

atravessamento do jardim. Posto isto, optou-se por abrir este espaço ao público, 

retirando a vedação e eliminando em determinados momentos o muro. Esta 

eliminação permite excluir obstáculos, possibilitando novos trajetos. Propôs-se 

a instalação de dois atravessamentos. O primeiro, situa-se mais a sul, junto da 

passadeira, através de uma escadaria. Optou-se por esta, visto que o desnível do 

terreno é mais acentuado, assim sendo as escadas são a opção que mais se 

adequa ao espaço. Possui 1.20 metro de largura e deverá ser acompanhada por 
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uma guarda de apoio uma vez que este espaço é frequentado por muitos idosos 

e estes apresentam geralmente mais dificuldades de locomoção. 

O segundo atravessamento é realizado por uma rampa que realiza a 

ligação da Rua da Graça até à parte 2 do quarteirão, com 2 metros de largura.  

Ambos os elementos facilitam a circulação, tornando os percursos mais diretos, 

chamando à atenção do transeunte da existência do pátio interior e conduzindo-

o, também para a Rua Natália Correia, atenuando o congestionamento pedonal 

da Rua da Graça. 

O pavimento de ambos os atravessamentos será calçada portuguesa à 

semelhança do restante pavimento implementado. Mais à frente será explicado 

o porque de se ter escolhido este pavimento. 
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Folha a3 atravessamentos 
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A presente proposta, para além de pretender a melhoria da circulação do 

bairro, também tem como intuito potencializar o aumento da permanência dos 

moradores no jardim. Posto isto, como foi referido anteriormente, optou-se por 

não eliminar o muro na sua totalidade, visto que, atualmente, é o local onde os 

moradores se sentam diariamente, ou seja, já existe uma ligação emocional com 

este e é um hábito que interessa manter dados os objetivos da presente 

proposta. 

Este foi mantido em determinadas secções mais estratégicas, 

acrescentando-se ainda tampos e costas sobre o mesmo, para os utilizadores se 

poderem sentar mais confortavelmente, e agora voltados para o interior do 

jardim (pelo menos na parte mais elevada do terreno). Estes novos assentos não 

cobrem o muro na totalidade, dando assim a alternativa, a quem pretender, de 

sentar-se diretamente no muro como fazia antes da intervenção.  

A escolha dos pontos onde se conservou o muro esteve relacionada com 

os desníveis do terreno e com os locais que, pela observação direta do local, se 

constatou que eram mais utilizados pelos moradores para repousarem. Tentou-

se ir ao encontro da atual rotina de quem utiliza o espaço, uma vez que se trata, 

maioritariamente, de idosos e logo, poderão ter uma maior resistência à 

mudança. Assim a intervenção faz-se sentir, melhorando a estadia do utilizador, 

mas sem a modificar.  

Através da observação contínua da utilização do espaço, constatou-se 

que as pessoas se dividem em grupos pequenos. É habitual encontrar-se cerca 

de três senhoras sentadas a conversar e, de seguida, os respetivos maridos, 

também eles em diálogo. Assim sendo, a aplicação dos acentos levou esta 

característica em conta e foram colocados, por forma, a permitir o diálogo entre 

os pequenos grupos.  

Como foi referido previamente, a seleção dos bancos é apenas uma 

sugestão de equipamento que se adequa ao espaço. 
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A3 acentos muro 
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Parte 2- Pátio interior 

 

O pátio interior encontra-se inutilizado e ao abandono, onde a 

degradação dos edifícios salta à vista. Idealmente, seria reabilitar os edifícios, 

possibilitando assim uma interligação entre o uso do espaço público e o espaço 

privado, mas nessa impossibilidade pretende-se camuflar o impacto negativo 

que esta degradação tem na paisagem.  

A solução encontrada foi a implementação de jardins verticais. Estes 

harmonizam o ambiente, disfarçando a deterioração e conferindo conforto 

térmico e acústico ao local. 

A espécie selecionada foi a Ophiopogon Nigra. Isto porque: 

 Adapta-se ao clima lisboeta, esta espécie perene atinge uma altura 

máxima de 35 cm. Oriunda do Japão tem-se tornado muito comum nos 

jardins contemporâneos pelas suas características de adaptabilidade a 

vários solos e exposição solar. A sua flor em tons esbranquiçados, tem 

pouco interesse ornamental, porém, o seu fruto azul, verdadeiro atrativo 

para as aves, faz desta espécie uma excelente opção para o ambiente que 

se pretende criar neste projeto; 

 A sua folhagem negra assume um papel fundamental no conceito estético 

que se pretende implementar no pátio. O contraste com a calçada em lioz 

branco alude às cores da cidade e à intemporalidade da dualidade do 

preto e branco, assumindo-se assim um certo carácter quer simbólico 

quer místico; 

 Pelo seu comportamento natural, esta planta não necessita de cuidados 

especiais nem de manutenção permanente, no entanto, é sensível ao 

pisoteio; 

 Por ser uma planta com propriedades medicinais, esta espécie assume-se 

como essencial para a relação dos habitantes com o pátio. 

 

Relativamente à estrutura de suporte do jardim e, dado que este se vai 

inserir numa zona urbana, optou-se pela impermeabilização do muro e da 

criação de uma grelha simples em aço, preenchida com placas  de fibra  coco. 

Esta solução, bem como a escolha das plantas, dispensa a aplicação de 
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dispendiosos sistemas de rega, sendo que, as placas fibrosas, devem ser 

renovadas a cada 4 anos. Na base do muro, pretende-se inserir uma conduta 

para o escoamento das águas pluviais e dos resíduos, ainda que insignificantes, 

produzidos pelas plantas.  

Como alternativa, propõe-se a aplicação de um jardim pré-fabricado 

Ecoblanket. Este produto apresenta-se como: ecológico, pois evita a aplicação de 

herbicidas; sustentável pois tem um sistema de economizar água; duradouro, 

conservando a humidade do solo, é um produto reciclado e produzido em 

Portugal. 

 

Figura 68 - Modo de construção do jardim vertical. Fonte: www.fabricavaleiro.com acedido a 
Janeiro 2014 
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A3 jardim vertical 
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Apesar de se considerar a solução dos jardins verticais a mais pertinente, 

reconhece-se que esta pode ficar um pouco dispendiosa, uma vez que é 

necessário um maior investimento. Inicialmente, com a instalação da estrutura 

de suporte do jardim e as plantas e, posteriormente, a sua manutenção. Posto 

isto, apresenta-se uma solução alternativa mais económica, mas que visa 

igualmente atenuar o impacto da degradação dos edifícios. Esta consiste na 

aplicação de diferentes azulejos ao longo do muro que delimita o pátio, aludindo 

à representação da imagem das fachadas da Graça. Decidiu-se pelos azulejos 

pois, para além dos menores custos, sobretudo de manutenção, são um 

elemento presente ao longo de todo o bairro, sendo um elemento caracterizador 

do mesmo. 

 

 

Exemplos de azulejos presentes nas fachadas dos edifícios que podem ser aplicados no muro  

 

Como foi referido anteriormente, pretende-se a implementação de hortas 

no local. Considerou-se que, para isso, seria necessário três tipologias de 

equipamentos: canteiros, acentos e mesa de apoio. 

Os canteiros servem para o cultivo da horta. Estes devem possibilitar o 

uso, tanto dos adultos, como das crianças.  

Os acentos têm como intuito, permitir a permanência no espaço. Estes, se 

possível, devem facultar a integração do espaço da horta. Ou seja, funcionarem 

como um “2 em 1”, se por um lado permitem as pessoas sentarem, por outro 

também permitem o cultivo. 
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A mesa de apoio tem como função auxiliar as atividades realizadas. Uma 

vez que, as hortas necessitam de manutenção, esta serve para os utilizadores 

poderem pousas as suas ferramentas.  

Na eventualidade de não ser possível instalar equipamentos novos, 

apresenta-se uma solução alternativa. Esta necessitaria do envolvimento da 

comunidade local no projeto. Como se estudou anteriormente, o espaço público 

é destinado às pessoas, logo estas devem ter voz ativa na sua conceção. No caso 

do Bairro da Graça, apurou-se que uma parte da população é bastante ativista e 

colaborativa com as iniciativas para melhorar o bairro. Isto permite que as 

intervenções vão ao encontro das reais necessidades dos moradores e 

proporcionarem um sentimento de orgulho e pertença em relação aos 

objetos/equipamentos colocados no espaço público, o que leva a que sejam mais 

bem cuidados e perdurem por mais tempo. 

Assim sendo, seria necessário mobilizar os moradores e comerciantes do 

bairro a doarem bens que já não necessitem, que possam ser reutilizados e 

adaptáveis ao projeto, como por exemplo: caixas de fruta (objeto que abunda as 

ruas do bairro no fim do dia quando os comerciantes colocam o lixo na rua), 

pneus, cadeiras, banheira, lavatório, paletes, etc. posteriormente, todos estes 

objetos seriam subvertidos nos equipamentos que se consideram necessários 

para o local. 
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A3 Pátio interior 
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Parte 3 - Estacionamento 

 

Depois de se ter intervindo nos dois extremos do quarteirão e torna-los 

espaços de permanência, ficou a faltar a parte central do quarteirão. Esta 

apresenta-se em terra batida e é um local onde geralmente estão estacionados 

automóveis. Ouve a necessidade de ordenar o estacionamento e pavimentar o 

terreno, para poder dar continuidade à circulação dos transeuntes. 

O pavimento selecionado, como já foi referido anteriormente, foi a 

Calçada Portuguesa. Deu-se preferência a este pavimento, pois é a solução que 

se encontra no restante do quarteirão. Aplicou-se também no pátio interior e 

nos dois atravessamentos do jardim. Este dá continuidade ao espaço, unificando 

o espaço e conduzindo o transeunte a penetrar no quarteirão até ao pátio 

interior, uma vez que não é possível visualizar o espaço, a continuidade do 

pavimento anuncia que existe algo no interior. 

A calçada portuguesa é um símbolo Português e principalmente da 

cidade de Lisboa, herdeira das pavimentações romanas, possui qualidades 

notáveis, como a permeabilidade, a durabilidade e a regulação climatérica. 

Também é ecológico uma vez que materiais como o cimento aquecem bastante 

no verão que levam ao aumento da temperatura desses espaços, com menor 

reflexo dos raios solares, com as consequentes correntes de convecção e 

alteração das brisas circulantes.74 Apesar de nos últimos tempos ter-se vindo a 

contestar a utilização da calçada, argumentando o facto de esta ser perigosa, a 

Associação de Defesa do Património de Lisboa defende que “a falta de 

profissionalismo que se tem verificado na colocação da calçada nos últimos anos 

é que faz com que esta tenha buracos e se danifique com facilidade, 

acrescentando-se, para isso, a negligência da Câmara Municipal, no que 

concerne a fiscalização, manutenção e limpeza das mesmas”.75 

 

 

 

 
                                                         
74 http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=93449 
75 http://www.publico.pt/local/noticia/associacao-de-defesa-do-patrimonio-contra-remocao-
da-calcada-portuguesa-em-lisboa-1611729 
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5.Conclusão 
 

Ao longo da investigação percebeu-se que abordar e intervir na cidade é 

uma tarefa bastante complexa. Cada unidade territorial possui a sua própria 

identidade que é fruto da articulação de diversos elementos como: o edificado, 

os vazios, os percursos, os monumentos e os símbolos e da interação dos 

habitantes com o espaço e entre si. O espaço público e as suas características 

formais influenciaram os comportamentos, por isso, aspetos como a qualidade, 

a beleza e a adequação aos gostos e aspirações da população não podem ser 

ignorados na conceção do espaço público. Caso contrário, este pode contribuir 

para a sua exclusão, pois, se num local frequentado por uma população com 

determinadas particularidades, há uma intervenção em que as suas 

características são completamente ignoradas, leva a que as pessoas se afastem 

desses locais, onde não se sentem bem. 

 Compreendeu-se ainda que um bairro é uma unidade territorial, com 

características particulares, que possui uma identidade própria. Aqui, o espaço 

público é um prolongamento da residência. Um lugar de conhecimento e de 

identificação, que se potencia através de atos sociais característicos, como a 

conversa, as relações de vizinhança e o comércio. Estes são o resultado do 

sedimentar e do sobrepor continuado ao longo dos tempos, das vivências, do 

modo de fazer, habitar, apropriar-se e utilizar o espaço. 

 Analisando, atualmente, o Bairro da Graça, pode constatar-se que a sua 

estrutura é formada por quarteirões irregulares e de diferentes épocas. A 

maioria destes possui pátios interiores, que, regra geral, se encontram fechados 

à população e, pelo que se pode observar através da cartografia, 

desaproveitados e abandonados. A heterogeneidade da malha deve-se à 

morfologia acidentada do terreno e sobreposição de diferentes épocas, assim 

sendo, os declives são uma constante no bairro, tornando-se um elemento 

caracterizador do espaço. Esta particularidade apresenta-se como um entrave à 

população mais idosa e com dificuldades de locomoção. Mas por outro lado, a 

malha acidentada imprime ao visitante o fator surpresa, tornando o bairro mais 

carismático.  
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 Os moradores defendem que a Rua e Largo da Graça constituem o eixo 

principal e central do bairro. Através do contato direto com o local, podemos 

atestar a veracidade desta afirmação, uma vez que é neles que se encontra a 

maior sobreposição de fluxo rodoviário e pedonal e uma grande concentração 

de serviços. 

 O estacionamento dos veículos apresenta-se como um das maiores 

problemáticas do bairro, uma vez que é um obstáculo aos fluxos, dado que este é 

realizado ao longo das bermas das vias de circulação, de forma desordeira e 

abusiva interferindo com a qualidade do espaço público. Visto que este é um 

problema bastante complexo, necessitaria de um estudo profundo 

relativamente a tudo que o envolve, posto isto optou-se por deixar a resolução 

desta questão para futuramente. 

 Outro fator negativo do bairro é o facto de uma parte significativa do 

edificado se encontrar degradado: quase metade dos edifícios são anteriores ao 

ano de 1919, o que leva ao seu desgaste e degradação naturais. A manutenção 

desses edifícios, ou não é efetuada, ou realiza-se indevidamente. O impacto que 

estes causam na paisagem é bastante negativo, tornando o espaço público pouco 

acolhedor.  

 Para interpretar o espaço em termos de uso, apropriação e sociabilidade 

analisou-se a população do Bairro da Graça. Visto que esta, como se constatou 

anteriormente, desempenha um papel fundamental na vivência do bairro. 

Constatou-se que esta, à semelhança do concelho de Lisboa, está a diminuir 

havendo um grande número de idosos. Predominam as relações de amizade 

entre a vizinhança e por outro lado, uma parte dos habitantes são bastante 

ativos no bairro. Este é um fator positivo, pois permite implementar atividades 

em conjunto no espaço público. 

 Este estudo desenvolvido sobre o Bairro da Graça foi bastante 

importante, trazendo novos contornos à investigação. Permitiu eliminar 

pressupostos e descobrir diversos elementos que só através do contato direto e 

constante com o local seria possível constatar. Isto porque, apenas o estudo dos 

dados disponibilizados (como por exemplo, o levantamento histórico, os dados 

estatísticos, analise da cartografia, etc) não possibilitariam compreender 

profundamente o bairro, o uso e apropriação do espaço público em questão.  
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 Intervenções como o ReAction apesar de ser uma iniciativa interessante, 

ao reunir pessoas de diferentes países e de diferentes culturas, com o firme 

propósito de melhorar o bairro, não solucionam os problemas do bairro. Uma 

vez que, talvez por se tratar de pessoas que não têm contacto permanente com o 

local, não conhecem a sua identidade o que conduziu a que as soluções 

apresentadas não respondessem às reais necessidades, da população em 

questão, verificando-se até que, no fim da presente dissertação, os 

equipamentos desenvolvidos, no âmbito do workshop, foram retirados do 

espaço público. 

Opondo-se ao ReAction, a proposta apresentada na presente investigação, 

pretende dar máxima importância à identidade do bairro. Teve-se especial 

atenção às dinâmicas da Graça, às rotinas dos moradores para que a intervenção 

não fosse abrupta e integra-se nos interesses e necessidades da população.  

 Como se pode constar, a proposta de intervenção apresentada em forma 

de ante-projeto permite: 

 

 Melhorar a continuidade e circulação do bairro; 

 Eliminar barreiras físicas e visuais; 

 Aliviar o congestionamento da Rua da Graça; 

 Dar uma nova vida a espaços abandonados e/ou desaproveitados do 

bairro; 

 A permanência, de forma confortável, nestes mesmos locais; 

 Criar atividades para os moradores, convidando-os a usufruir do espaço 

público; 

 Envolver as crianças dos estabelecimentos de ensino na vida do bairro, 

no espaço público; 

 Potencializar a sociabilização; 

 Atenuar o impacto negativo dos edifícios degradados na paisagem (pelo 

menos na área em que se interveio); 

 Ordenar o estacionamento do quarteirão. 
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Consequentemente, pretendem permitir criar uma nova dinâmica no 

bairro, resultando na dinamização do espaço público. 

Futuramente, pretende-se, a partir das conclusões a que se chegou, criar 

um projeto pedagógico que ponha em prática a implementação das hortas no 

local. Este para além de se dedicar ao cultivo, poderá, eventualmente, organizar 

atividades, workshops sobre, por exemplo, técnicas de cultivo, divulgação da 

história do local, etc. Para isso, inicialmente, contatar-se-á a Assembleia Popular 

da Graça e Arredores, os membros do antigo projeto Horta do Monte e os 

estabelecimentos de ensino localizados no quarteirão. A fim de estabelecer 

parcerias para, posteriormente, apresentar o projeto à Câmara Municipal de 

Lisboa. 
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9.Anexos 

 

Dados estatísticos - Censos  

 
População residente 2011 

 Total Grupos etários 
HM M 0-14 15-24 25-64 65+ 

Graça 5787 2613 619 486 3019 1663 
Lisboa 547733 250874 70494 53507 292772 130960 
Distrito 
Lisboa 

2821876 1334605 437881 295043 1575110 513842 

 

População residente – variação 2001-2011 % 

 
 

 Grupos etários 
0-14 15-24 25-64 65+ 

Graça -16.85 3.69 -35.03 -15.03 -19.35 
Lisboa -3.00 7.55 -25.31 -0.48 -1.76 
Distrito 
Lisboa 

-6.01 10.51 -19.56 5.80 25.31 

 

 

População idosa 

     Graça      Lisboa  

População residente 5787 547733 
População residente com 
65 ou + 

1663 130960 

Pop. 65 ou + vivendo sós 
ou com outros do mesmo 
grupo etário 

1092 849446 

Total alojamentos 
familiares 

4118 323076 

Total alojamentos 
familiares com pessoas 
com 65 ou + 

789 59731 

Alojamento com um 
pessoa com 65 ou + 

491 35223 
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População residente segundo o nível de escolaridade atingido 

 

 Graça  Lisboa  Grande Lisboa 
 

População HM 5787 547733 2821876 
M 2613 250874 1334605 

Nenhum HM 247 35321 210460 
M 164 13546 87334 

Ensino Pré Escolar HM 104 13790 73445 
M 55 7098 37862 

Ensino 
Básico  

1ºciclo HM 1633 123810 679545 
M 638 50997 301010 

2ºciclo 
 

HM 471 37644 233119 
M 221 19135 123368 

3ºciclo HM 849 70704 452687 
M 434 34281 234033 

Ensino Secundário HM 907 84634 550109 
M 462 41296 272430 

Ensino Pós secundário HM 58 4394 28594 
M 30 2488 15723 

Ensino superior HM 1338 177436 593971 
M 609 82033 262845 

Analfabetismo 10 anos ou 
+ 

HM 165 657 72 
M 31 299 25 

  

 

População residente economicamente ativa e empregada 

 Graça Lisboa Grande Lisboa 

Total  HM 2633 260405 1405058 
M 1287 128289 698989 

Primário 3 658 8810 

Secundário  224 24195 203141 

Terciário  Total 2032 204686 1011325 
De natureza 
social 

769 77885 377982 

Relacionado 
com 
atividade 
económica 

1263 126801 633343 
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CEACT - Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território  

 

O Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território [CEACT] 

promove investigação relacionada com a teoria e prática da Arquitetura. 

 

Tem como objetivos: 

a) Contribuir para uma evolução de qualidade da teoria e prática da Arquitetura 

em Portugal; 

b)  A produção e difusão de projetos de I & D na área da Arquitetura e 

Ordenamento do Território; 

c)  Apoiar os alunos e professores do curso de Arquitetura, na sua prática 

académica; 

d) O apoio à formação avançada de recursos humanos, nomeadamente no 

âmbito da evolução da carreira docente e orientação de trabalhos de mestrado e 

doutoramento; 

e)  A realização de seminários, conferências e atividades de divulgação dos 

resultados de investigação e de outros trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

mestrado de Arquitetura; 

f)   A integração em redes internacionais de investigação, fomentando a 

participação de investigadores em projetos de ID e conferências internacionais; 

g)  A promoção da publicação livros e artigos científicos; 

h)   A recolha sistemática de documentação na área da Arquitetura e 

Ordenamento do Território. 

 

Projeto - Bairros em Lisboa 2012 

 

O projeto Bairros de Lisboa 2012 teve início em 2010 e é coordenado 

pelo CEACT, tendo sido estabelecidas três parcerias para a sua realização: com o 

e-GEO – Centros de Estudos de Geografia e Planeamento Regional, com o SIPA - 

Sistema de Informação do Património Arquitetónico, do IHRU - Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana e com a Câmara Municipal de Lisboa. 
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Enquadramento do projeto 

A cidade de Lisboa é constituída por realidades urbanas diferenciadas e 

diferenciadoras. O conceito de bairro é uma das referências constantes, 

enquanto realidade histórica, arquitetónica e social, presente na literatura 

científica, mas também nas estratégias e nas políticas de ordenamento (por 

exemplo, a Carta Estratégica, apresentada em 2009). 

Para o seu estudo e compreensão, é fundamental abordar o bairro com um 

espaço físico, na sua componente histórica e urbanística, mas também como 

espaço que configura práticas sociais, utilizado, vivenciado e representado pelos 

seus habitantes e utilizadores. 

Levantam-se, assim, um conjunto de questões a que se procurará 

responder: que bairros existem na cidade de Lisboa, hoje? Como os situamos na 

história da cidade? Poderemos estabelecer uma tipologia dos bairros existentes, 

que, de alguma forma, possa ser útil para o ordenamento da cidade? O que 

caracteriza um bairro, para os moradores e utentes da cidade? 

Como é feita a apropriação e a representação do espaço do bairro? 

Embora existam alguns trabalhos (sobretudo na área da sociologia e arquitetura 

e urbanismo) que se debruçam sobre esta temática, existe ainda muito trabalho 

a desenvolver, assim como algumas lacunas, ao nível da investigação, que este 

projecto poderá colmatar. 

 

Objetivos 

- Aprofundar o conhecimento sobre a cidade de Lisboa. 

- Compreender a relação atual entre as formas urbanas e a vida social. 

- Contribuir para o ordenamento da cidade de Lisboa, feito de forma plural, 

inclusiva e capaz de responder às necessidades da sociedade contemporânea. 

 

Metodologia 

1)      Caracterização / levantamento histórico e urbanístico dos bairros de 

Lisboa. 

2)      Seleção de estudos de caso (Graça, Campo de Ourique, Telheiras, Ajuda, 

Alvalade e um a definir) 

3)      Levantamento arquitetónico dos estudos de caso. 
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4)      Caracterização sócio cultural dos estudos de caso. 

5)      Pesquisa e produção de cartografia histórica original, de apoio ao projeto. 

 

O trabalho é realizado tendo sempre como base trabalho de campo, 

composto por observação, registo fotográfico e cartográfico, inquéritos e 

entrevistas. 

 
Contatos:  
Boqueirão dos Ferreiros, 11 

1200-185 Lisboa 

Tel: 21 392 92 67/Fax: 213 977 164  

ceact@ual.pt 

www.ual.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceact@ual.pt
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Carta Bip Zip 

Utilização dos espaços de permanência e lazer 

 

Ficha técnica equipamentos selecionados 



1

23

4X 4X 4X 4X1X 1X8X

Clay balls not included
Billes d’argiles non comprises
Klei ballen niet meegeleverd
Tonmurmeln nicht eingeschlossen
Bollas de arcilla no inclusas
Perle di Argilla non inclusi

45



1

2

Screw and rawlplug not included
Vis et cheville non comprises

Schroeven en pluggen niet meegeleverd
Schrauben und dübeln nicht eingeschlossen

Tornillo y tacos no incluidas
Viti e tassello non inclusi

3

4

5

6

7
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