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Inovação urbana e utopia. O bairro de Alvalade em Lisboa 

 

As utopias têm sido muitas vezes reveladas através de planos urbanos inovadores. 

Nalguns casos, não chegam a ser concretizados, noutros transformam realmente o 

espaço urbano. 

Estamos perante uma utopia real na cidade quando a transformação do espaço inclui 

uma mudança das relações sócio-espaciais, e.g. o acesso à habitação e a apropriação 

do espaço público (Fontan, Klein e Tremblay 2005, Borja 2011, Harvey 2000 e 2012, 

Marcuse 2009). A cultura e as artes podem ser cruciais nesta transformação, porque 

emprestam uma nova estética aos lugares, favorecendo a sua distinção, o 

reconhecimento no exterior e a comunicação. No fundo, comportam um certo sentido 

de transcendência, essência da utopia real e semente da sociedade do futuro (Miles 

1997, André, Malheiros, Carmo 2013, Machado e André 2012). Este é o problema 

que a debater nesta comunicação. 

Focando a evolução de alguns aspectos de um bairro lisboeta dos anos 50, onde se 

instalaram grupos de baixos rendimentos em paralelo com casais qualificados de 

classes médias, imbuídos dos novos estilos de vida trazidos pelo pós-guerra (Barata-

Salgueiro 2006), o objetivo deste ensaio é compreender e mostrar como essa 

combinação originou inovação sociocultural ancorada na utopia do direito à cidade 

num período da história portuguesa – a ditadura – especialmente opressivo. 

A metodologia adotada reside na exploração de dois estudos de caso no Bairro de 

Alvalade: (i) o centro cultural e artístico dos Coruchéus criado em 1971 e (ii) os cafés 

onde artistas e intelectuais pretendiam produzir uma nova cidade através das suas 

obras e de um intenso debate, desígnio que se mantém até hoje. Estes casos estão a ser 

alvo de uma análise exploratória no âmbito do projeto ‘ÁGORA - Encontros entre a 

cidade e as artes: explorando novas urbanidades’ 2016-20181. A exploração de vários 

casos na metrópole de Lisboa (casos paradigmáticos de novas urbanidades) na 

primeira etapa deste projeto visa apoiar a reflexão e formular hipóteses (Flyvbjerg 

2006). 

Os resultados provisórios já obtidos e os que pretendemos ainda explorar são 

identificados nos parágrafos seguintes. 

 

Alvalade, Lisboa 

 

O bairro de Alvalade é uma área de expansão pensada nos anos 40, para 

descongestionar a cidade onde se começavam a fazer sentir os problemas colocados 

pela intensificação das migrações. Eclético no desenho urbano, nele se identificam 

conceitos urbanísticos diferenciados: um pouco da cidade-jardim e da cidade 

moderna, a cidade do regime e a da Carta de Atenas.  

O bairro consolidou-se e adaptou-se a um conjunto de circunstâncias urbanas 

(tráfego/acessibilidades, alterações na gestão urbana, etc.) e, na nossa 

contemporaneidade, afirma-se como um território de memórias consolidadas, umas 
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mais distantes, projetadas nas tertúlias dos cafés, na vida incessantemente vivida das 

avenidas, com os seus cinemas e livrarias; e outras mais recentes que retomam, ou 

não, os ciclos anteriores.  

Nas últimas décadas, Alvalade foi atingido por um acentuado envelhecimento 

demográfico, pois o regime de ‘casas de alugueres económicos’ dominante em 

extensas áreas do Bairro bloqueou a mobilidade residencial e a renovação. Isto 

conduziu ao progressivo amortecimento da vida económica, social e cultural do 

Bairro e à sua desvitalização, associados também a um contexto marcado pela 

emergência de novas centralidades comerciais na metrópole de Lisboa e pela 

profunda alteração dos estilos de vida, nomeadamente o enfraquecimento das relações 

de vizinhança e o crescente uso do automóvel em detrimento do ‘dar uma volta a pé’. 

Mais recentemente, a crise e a austeridade sentiram-se de forma muito expressiva em 

Alvalade. As avenidas “de prédios verdes e rosa pastel (...) de um alinhamento de 

harmonia burguesa” e a “sofisticação das lojas”, de que Carvalho (2010) nos fala, 

deram lugar a alguma decadência do tecido comercial, encerramento de cafés 

tradicionais que ainda restavam e uma certa degradação do edificado.  

Contudo, esta combinação de adversidades que prefiguravam o fim de um ciclo de 

inovação iniciado em meados do séc. XX, parece agora dar sinais que contrariam a 

morte anunciada. O mercado imobiliário animou-se, permitindo a entrada de novos 

habitantes qualificados com rendimentos relativamente elevados, e o comércio está a 

acompanhar a mudança. Surgem novas pastelarias, venda de produtos biológicos ou 

gourmet. Prefigura-se um novo ciclo do Bairro e o renascimento da utopia? 

Antes de deixarmos pistas para discutir esta questão, propomo-nos proceder à leitura 

de duas marcas urbanas que fizeram de Alvalade uma referência de inovação sócio-

cultural na Cidade e que parecem ganhar novo fôlego. Trata-se da presença de arte e 

artistas nos Coruchéus e do papel dos cafés, particularmente fervilhantes e inquietos. 

O projeto dos Coruchéus, inaugurado em Agosto de 1971, foi uma ideia inovadora no 

contexto português, porque repercutia um conceito integrador de múltiplas valências. 

Tratou-se de instalar num palacete do século XVI e em dois edifícios construídos de 

raiz um centro de artes que suportava um conjunto de cinquenta ateliers destinados a 

pintores, escultores e ceramistas. Pouco depois juntou-se-lhes uma galeria de arte. 

Com o 25 de Abril de 1974, este espaço entrou em decadência. Com as novas 

oportunidades que se abriram, os ateliers de artistas espalharam-se um pouco por toda 

a metrópole. Contudo, fruto da iniciativa da Câmara de Lisboa, inicia-se em 2010 um 

novo ciclo de atividade dos Coruchéus com a distribuição de espaços a novos artistas, 

numa visão integrada e aberta à comunidade.  

Quanto aos cafés, importa ter presente que a expansão da cidade para Norte, 

representada pelo Bairro de Alvalade, levou consigo estes lugares de encontro onde se 

forjaram importantes inovações no domínio da cultura em geral e das artes em 

particular. Foram especialmente marcantes, como inovação urbana, os cafés situados 

no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos da América com a Avenida de Roma, 

local mais central do Bairro. Salienta-se, em particular, o Vává, aquele que melhor 

representou o espírito inquieto e contestatário dos anos 60 naquele lugar. Foi 

inaugurado em 1958, sendo desde aí lugar de encontro de uma juventude instruída, 

atenta e irrequieta. A proximidade com a Cidade Universitária, entretanto inaugurada, 

proporcionou também um ambiente de debate e de revolta.  

O Vává reuniu entre os seus frequentadores um vasto leque de políticos, artistas e 

intelectuais unidos pela sua forte oposição à ditadura. O filme “Os Verdes Anos” de 

1963 ilustra bem esse ambiente de inquietação que se vivia então em Alvalade. Duas 

décadas depois, nos anos 80, foi o palco da emergência do rock português em Lisboa. 



Procurando contrariar alguma decadência, a partir de 2006, o realizador de cinema 

Lauro António faz renascer novamente o Vává com as tertúlias Vá.Vá.diando, 

iniciativa que ainda se mantém. 
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