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Nos últimos anos temos assistido a uma verdadeira renovação do sistema de recuperação das
cidades portuguesas, que hoje atravessam um
período de implementação e de concretização de
planos gerados nessa situação.
Progetto e territorio: la via portoghese
pretende, dentro do seu limitado espaço, analisar
algumas reflexões teóricas e certas realizações em
Portugal nos distintos domínios disciplinares da
cultura urbanística ligada à transformação da cidade: recuperação dos centros históricos (Alexandra
Gesta, Miguel Figueira, Pedro Maurício Borges),
projecto da paisagem (João Ferreira Nunes, João
Gomes da Silva), novas formas de urbanização
extensiva (Álvaro Domingues, Pedro Bandeira), projecto urbano e desenho do espaço publico (Camilo
Cortesão, João Francisco Figueira), planeamento
(Manuel Fernandes de Sá) e transformações de
Lisboa (José Machado Pais, Vítor Matias Ferreira,
Francesco Indovina, Ana Tostões).
Com um testemunho de Nuno Portas sobre as
ultimas décadas de urbanismo, o volume é ilustrado
com imagens de Gabriele Basilico e de Ricardo
Rocha.
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Conferência “Cidade em Transição”

Decorreu no ISCTE-IUL no passado dia 24 de
Setembro a conferência “Cidade em Transição”,
promovida pelo DINÂMIA-CET. A conferência, que
contou com um elevado número de participantes,
teve como objectivo contribuir para a divulgação do
conhecimento das alterações sociais, urbanísticas e
habitacionais das cidades contemporâneas, estimulando uma discussão fundamentada sobre este tema.
A conferência teve como keynote speakers dois
reconhecidos especialistas desta área e que foram
os oradores do primeiro painel intitulado: “Londres
e Paris: olhares cruzados”. Chris Hamnett, geógrafo e professor/investigador do King’s College,
falou sobre as alterações sociais e o mercado de
habitação em Londres. Alain Bourdin, sociólogo
e professor/investigador do Lab’urba do Institut
Français d’Urbanisme/Université de Paris Est, falou
sobre Paris, focando-se também nas mais recentes
alterações sociais e urbanas da capital francesa.
Depois deste primeiro painel, centrado na análise de duas das capitais centrais da Europa, e
que funcionam, por isso mesmo, como importantes
pontos de referência e aprendizagem das transformações urbanas contemporâneas, as comunicações
centraram-se na análise concreta de Lisboa. Após
uma comunicação mais geral acerca do sentido
estrutural das transformações que caracterizam
a Lisboa dos nossos dias, em que se questiona a
ideia generalizada de estarmos perante uma perda
populacional irreversível, da responsabilidade de
Walter Rodrigues (DINÂMIA-CET/ ISCTE-IUL),
foram apresentadas análises mais específicas de
determinados territórios e/ou grupos sociais. João
Pedro Silva Nunes (DINÂMIA-CET/ ISCTE-IUL)
falou das transformações ocorridas num território
outrora marcadamente industrial localizado na
zona oriental da cidade, Marvila; Sandra Marques
Pereira (DINÂMIA-CET/ ISCTE-IUL) apresentou
um estudo de dois casos de habitação diferenciada
no centro da cidade destacando o perfil social e os
modos de habitar dos seus residentes, os lofts e os
studios residence; Lucinda Fonseca (IGOT-UL) falou
dos imigrantes; Teresa Costa Pinto (DINÂMIA-CET/
/ISCTE-IUL) apresentou o caso de um novo territó191
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rio urbano localizado no limite norte da cidade em
que coexistem duas populações claramente distintas
do ponto de vista social, uma “realojada” e outra
pertencendo às “novas classes médias”; foi também
sobre este tipo de coexistências urbanas que nos
falou Susana Batel (ISCTE-IUL), desta feita num
“bairro antigo”, o Bairro Alto.
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Por fim, a conferência terminou com uma mesa
redonda onde se debateram as intervenções mais
recentes e futuras na cidade de Lisboa, protagonizadas por três dos seus actores fundamentais: a
CML, a EPUL e um promotor privado.
Sandra Marques Pereira e Paulo Marques

