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TRADIÇÃO E MODERNIDADE
Lisboa, como boa parte das cidades
europeias, mantém ainda um equilí-
brio aceitável entre o fazer e o desfazer,
entre as novas e as velhas estruturas, o
que é um sinal de cultura.
O trabalho da Reabilitação Urbana é
pois, por excelência, o de tutelar pela
conservação dos legados e ambientes
urbanos, integrando-os na dinâmica de
modernização da cidade. Pelo que um
dos principais desafios assenta na ela-
boração de projectos que permitam
estabelecer um equilíbrio entre a pre-
servação das memórias e dos vestígios
materiais das vivências passadas e a
sua adequação a novos usos. Tradição e
modernidade convivem numa cidade
que preza a sua longa história. 

DEGRADAÇÃO DOS CENTROS
HISTÓRICOS
Durante décadas, Lisboa abandonou
os seus centros históricos a um proces-
so de lenta mas eficaz degradação. Um
modelo desequilibrado de desenvolvi-

mento traduziu-se no crescimento de
uma malha periférica com cada vez
maior densidade de construção, en-
quanto um número crescente de habi-
tações ficavam devolutas nos seus cen-
tros históricos(2). A grande aposta da
Câmara Municipal de Lisboa na reabi-
litação urbana, colocada em 2001/2002
pela actual gestão autárquica, e defini-
da como prioridade pelo seu presi-
dente, Dr. Pedro Santana Lopes, tradu-
ziu-se numa intervenção prática e
imediata nestes territórios, de modo a
inverter esta tendência de crescimento
desintegrado. Uma nova cultura urba-

na, implicando uma visão global da
cidade, opôs ao crescimento indiscri-
minado uma nova atenção sobre a cida-
de existente. 

INTERVENÇÃO 
EM DIVERSAS ÁREAS
Algumas áreas foram consideradas de
intervenção prioritária: a Baixa Pomba-
lina, com o início da intervenção no edi-
ficado da Rua da Madalena, maiorita-
riamente particular, e no da Rua de S.
Bento, em grande númeromunicipal; o
início da resolução de problemas que
se arrastavam há quase uma década
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Uma nova 
cultura de cidade

Tema de Capa

Acidade é um corpo vivo, nela perdurando velhas estruturas his-
tóricas e antigas formas de vida que convivem com novas criações
do engenho humano. Uma cidade que cresce e que se constrói é
ao mesmo tempo uma cidade que se destrói. E é precisamente “na
maneira de articular esta dupla operação de construção/des-
truição que reside a possibilidade de as cidades se desenvolve-
rem harmoniosamente”(1).

Reabilitação da Rua da Madalena (vários edifícios)
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nas freguesias do Castelo e de Alfama;
a dinâmica criada no BairroAlto com a
intervenção no edificado e no espaço
público, possibilitada pelo condiciona-
mento do trânsito naquele bairro; o iní-
cio do programa de requalificação da
Mouraria após o encerramento ao trân-
sito do Largo do Intendente. 
Dentro das diversas áreas de actuação,
face aos problemas encontrados, novas
soluções foram preconizadas para
cumprir objectivos claros: aumento da
disponibilidade de habitação no cen-
tro; aumento da segurança dos bairros;
qualificação da oferta dos serviços;
defesa e preservação dos valores patri-
moniais. 

Destacamos, ainda, a criação de um
programa específico para a conser-
vação e restauro dos monumentos
integrados nas zonas históricas e que
se tem traduzido numa campanha,
sem paralelo, de restauro dos mais
significativos monumentos da cida-
de. Estas acções integram-se no mes-
mo objectivo da revitalização dos
centros históricos, aumentando neles
a oferta cultural.

UM TRABALHO 

MULTIDISCIPLINAR

A complexa problemática da reabili-
tação dos centros históricos é um tra-
balho que exige a articulação de di-

versas disciplinas. À conservação do
património edificado alia-se a exigên-
cia da conservação do património
imaterial e, para que esse subsista, há
que tutelar pela permanência das
populações, pois só elas conferem
alma aos espaços. Não defendemos
uma cidade-museu parada no tempo,
mas sim uma cidade culta e cosmo-
polita, onde a construção se faça com
o mínimo de destruição possível e,
sobretudo, que essa destruição decor-
ra apenas da necessidade de adap-
tação dos espaços às novas exigên-
cias. Onde a tradição conviva (bem)
com a modernidade, numa estratégia
de integração e não de exclusão. 
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Palácio Pombal, Oratório

Escola n.º 12 - Rua da Rosa, n.º 160: obras na cobertura Rua da Rosa, n.º 145: habitação

Palácio Pombal: estrutura em madeira de tecto (séc. XVII / XVIII)
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Tema de Capa

UMA ESTRATÉGIA 
DE INCLUSÃO 
Neste domínio particular de acção e
porque a intervenção no edificado exi-
ge muitas vezes o realojamento dos
residentes, tem-se optado pelo arren-
damento habitacional para responder
a esta necessidade. Face a uma política
de atribuição massiva de subsídios às
famílias que era necessário desalojar –
política essa que assumia anteriormente
um peso desmesurado no orçamento
da instituição –, optou-se por proceder
a arrendamentos de fogos particulares
nas imediações das áreas de residência,
destinados exclusivamente a este ob-
jectivo. Contribuímos, deste modo,

para estimular o mercado de arrenda-
mento e para a sustentabilidade da eco-
nomia dos bairros.
De igual modo, uma política sistemáti-
ca de vistorias ao edificado da cidade, e
a consequente intimação dos proprie-
tários à realização de obras de conser-
vação, tem-se traduzido numa cam-
panha de obras sem paralelo, muitas de
iniciativa particular.
Só a título de exemplo refiro os casos da
Rua de S. Bento onde existem 117 edifí-
cios particulares(3). Destes, 27 encon-
tram-se em bom estado de conservação
e 76 em fases distintas de procedimen-
to com vista à intimação, estando já 32
processos de intimação com prazos a

decorrer. Relativamente a estes últi-
mos, cerca de 50% dos proprietários
deu já início a obras, apresentou candi-
daturas ao Recria ou projectos de alte-
ração em sede de licenciamento.
No que respeita à Rua da Madalena,
dos 61 edifícios existentes naquela arté-
ria, 42 foram objecto de processos de
intimação, encontrando-se concluídas
obras em 12 edifícios, estando a decor-
rer intervenções em 22. Destas 34 inter-
venções, 20 foram levadas a efeito pelos
particulares, o que significa uma taxa
de 58% de iniciativa privada. Para 9 
edifícios particulares decorrem proces-
sos de licenciamento, e a câmara, além
da recuperação dos 2 edifícios munici-
pais, executou e prepara intervenções
coercivas sempre que os proprietários
não intervenham atempadamente.

NOVA DINÂMICA
O que importa sublinhar é a dinâmica
criada pela autarquia em prol da recu-
peração do edificado da cidade que fará,
estamos certos, criar condições para que
mais fogos fiquem disponíveis e, conse-
quentemente, novas camadas da popu-
lação procurem estas zonas da cidade
como locais de residência e fruição.
Para a implementação deste ambicioso
projecto, prevêem-se investimentos na
ordem dos 45 milhões de euros, dividi-
dos por diversas empreitadas em curso
um pouco por toda a cidade, com espe-
cial incidência nas áreas onde se encon-
tram sediadas Unidades de Projecto e
em eixos considerados prioritários.
A aposta da Câmara Municipal de
Lisboa na reabilitação urbana cremos
ser já uma aposta ganha.

Notas:
(1) Goitia, Fernando Chueca, Breve História do Urbanis-
mo, Editorial Presença, 1996, pág. 205.
(2) Entre 1991 e 2001, Lisboa perdeu 14,9 % dos seus ha-
bitantes (98.737), enquanto que o número de residen-
tes nos concelhos limítrofes cresceu, de acordo com os
dados do Census 2001.
(3) Na Rua de S. Bento existem 117 edifícios particula-
res e 32 municipais, tendo destes transitado para a
EPUL 4 edifícios e 5 integraram uma permuta com
uma empresa de empreendimentos imobiliários.
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MAFALDA MAGALHÃES DE BARROS,
Directora Municipal de Conservação 
e Reabilitação Urbana, CML

Travessa do Convento de Jesus, n.º 35: habitação

Reabilitação na Freguesia do Castelo de S. Jorge: 
Rua de Santa Cruz do Castelo

Ermida de Nossa Senhora dos Remédios, 
Rua da Regueira, Alfama


