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Resumo 

A gentrificação causada pelo turismo de cidades, juntamente com a diversidade cultural dos fluxos de residentes 

imigrados ameaça o sentido de continuidade física e sociocultural das paisagens urbanas históricas. A 

sustentabilidade sociocultural é baseada num equilíbrio entre o desenvolvimento económico e sociocultural e a 

continuidade dos valores culturais e a qualidade de vida existente. Sem continuidade não há legado cultural, e 

sem comunicação e participação ativa da população não há sustentabilidade sociocultural. No bairro da Mouraria, 

em Lisboa, junto com a sua natureza multicultural, convergem, desde 2010, as políticas de renovação urbana e a 

participação ativa de plataformas vicinais e organizações sociais e culturais. Este estudo de caso permite-nos 

compreender a natureza complexa e dinâmica desta paisagem urbana histórica multicultural. Analisa-se a 

evolução do seu tecido construído e das continuidades e descontinuidades físicas e socioculturais dentro das 

políticas de renovação e reabilitação urbana desde a década de 1950 até a atualidade. A dimensão intangível das 

dinâmicas socioculturais que acontecem na atualidade dentro do bairro fora analisada com o levantamento da 

estrutura funcional e uso do espaço público, junto com o estudo das plataformas virtuais da economia 

colaborativa em torno à oferta de alojamento turístico. Descobrem-se os padrões de apropriação do espaço urbano 

de visitantes e residentes nascidos ou imigrados, para elucidar a versatilidade e mutabilidade transformativa e 

poder entender os futuros potenciais de desenvolvimento, conservação e evolução da identidade da sua paisagem 

urbana. 

Abstract 

Gentrification caused by city tourism, together with the cultural diversity of immigrate resident’s flows, threaten 

the sense of physic and sociocultural continuity of historic urban landscapes. Sociocultural sustainability is based 

on the equilibrium between the economic and sociocultural development and the continuity of existing cultural 

values and life quality. Without continuity there is no cultural legacy, and without communication and active 

participation of the community there is no sociocultural sustainability. From 2010, in Mouraria neighbourhood, in 

Lisbon, come together its multicultural nature, urban renovation policies and the active participation of 

neighboring platforms and socio-cultural organizations. This case study enables us to understand the complex and 

dynamic nature of this multicultural and historic urban landscape. From the 1950’s to the present time, the study 

of the policies of urban renovation and rehabilitation, allows us to analyse the evolution of its built heritage and 

of those physical and socio-cultural continuities and discontinuities. The mapping of the actual intangible 

sociocultural patterns, functional structure and use of the public space, together with the study of the virtual 

dynamics of the collaborative economy around the offer of touristic lodging have been carried out. Patterns of 

appropriation of space by visitors, native and migrants residents are revealed in order to understand the versatility 

and mutability of the transformation of the urban space and the future potentials of development, conservation 

and evolution of the identity of its urban landscape.   
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1. Introdução 

O presente artigo e a informação que neste se apresenta forma parte de uma investigação de Pós-

doutoramento desenvolvida no Centro de História da Arte e Investigação Artística, da Universidade de 

Évora
1
, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O título do Pós-doutoramento, A paisagem 

somática da multiculturalidade urbana lusófona. Identidades, patrimónios e turismo cultural em 

comunidades imigradas nos centros históricos de Lisboa e Londres
2
, indaga sobre a paisagem somática e 

multissensorial das comunidades multiculturais imigradas nos centros históricos consolidados. Os dois casos 

têm como objetivo identificar e caracterizar a evolução da identidade lusófona, fragmentação e estruturas 

híbridas do seu património paisagístico dentro de processos de imigração e diversidade cultural/étnica, 

utilizando uma metodologia de trabalho que se fundamenta na pesquisa de cartografias alternativas dando 

valor aos universos subjetivos, multissensoriais e multiculturais. 

O conteúdo deste artigo forma parte da investigação realizada sobre o caso de estudo Português do bairro da 

Mouraria em Lisboa, realizada desde Outubro 2015 até à data do Congresso. O objetivo da pesquisa é 

reconhecer a natureza complexa e dinâmica da paisagem urbana histórica da Mouraria e do seu espaço 

urbano multicultural desde o ponto de vista do seu tecido urbano construído, como também da dimensão 

intangível das suas dinâmicas socioculturais. Os fluxos sociais têm efeitos sobre a transformação do 

património urbano e a identidade das paisagens urbanas históricas, que podem chegar a alterar valores e 

atributos identitários, tanto desde o ponto de vista dos aspetos físico-estéticos do tecido construído como dos 

aspetos intangíveis do património cultural urbano. Sem continuidade dos valores culturais históricos não há 

legado patrimonial, e sem comunicação e participação ativa da população multicultural não há 

sustentabilidade sociocultural. A gentrificação causada pelo turismo de cidades, juntamente com a 

diversidade cultural dos novos residentes imigrados que desconhecem a história e práticas culturais do lugar 

pode ameaçar o sentido de continuidade física e sociocultural da paisagem urbana histórica. O sentido de 

continuidade histórica precisa do equilíbrio entre o património histórico-cultural existente e a influência 

multicultural da população residente. Dentro do ambiente cosmopolita e multicultural do bairro da Mouraria, 

o estudo da identidade da sua paisagem urbana passa a ser um estudo dos processos de coabitação, interação, 

e constante transformação da natureza do espaço urbano baseado em mecanismos de convívio, consenso, 

intercâmbio e comunicação dos seus residentes e visitantes, conjuntamente com as políticas urbanas de 

renovação e reabilitação. Neste âmbito, torna-se fundamental colocar as seguintes questões: Quais são os 

efeitos dos fluxos sociais, das migrações e do turismo de cidades sobre a transformação do património 

urbano e a identidade da paisagem urbana histórica da Mouraria? Quais são os padrões atuais de 

sustentabilidade sociocultural do bairro? Quais são os potenciais riscos no processo de desenvolvimento 

socioeconómico do bairro e/ou na conservação da sua paisagem urbana histórica? 

A resposta às questões colocadas exigiu estudar in loco os padrões de apropriação do espaço pelos visitantes 

e residentes, tanto nativos como imigrados; identificar os espaços públicos dinâmicos e transitórios do bairro; 

estudar a sua evolução espácio-temporal e a sua versatilidade e mutabilidade frente à interação intercultural 

com o próprio espaço; e, ainda, proceder à caracterização do património material e imaterial, que até ao 

momento tem sido quantitativa, com o objetivo de estender o estudo, no próximo ano, aos aspetos 

qualitativos da perceção da paisagem urbana do bairro, indagando sobre os valores e atributos patrimoniais 

da paisagem como fenómeno mental e emocional, que se exterioriza na perceção multissensorial, junto com 

o estudo da sua representação em termos do seu imaginário identitário.  

As políticas públicas de renovação e reabilitação urbana, levadas a cabo desde 1950, proporcionam uma 

valiosa informação de dados históricos sobre a caracterização urbanística e social do bairro durante estas 

últimas seis décadas. A análise comparativa de estes documentos públicos permite-nos entender os processos 

de transformação da natureza e identidade do bairro e as suas causas. Os documentos analisados são os 

seguintes: Plano de Remodelação da Baixa (PRB, 1956-66), de J.G. Faria da Costa; Plano Especial de 

Salvaguarda Alfama e Mouraria (PES, 1989); Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria 
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(PUNHM, 1997); Programa de Ação da Mouraria (PA, 2009); Plano de Desenvolvimento Comunitário da 

Mouraria, (PDCM, 2012); Alteração do Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria (Alteração 

PUNHM, 2014).  

Cabe destacar que o bairro da Mouraria se encontra em constante transformação devido ao seu dinamismo 

socioeconómico, há permanente chegada de novos residentes migrados por motivos de reagrupamento 

familiar ou pelo efeito-chamada de outros membros e familiares que já estão empregados ou com negócios 

no bairro, mas devido também quer ao incremento de turistas, quer ao aumento da oferta de alojamentos e 

serviços de restauração, e ao investimento de capital público e privado na renovação do espaço urbano e do 

edificado. Neste momento, este levantamento de caracterização permite-nos representar o estado de 

transformação do bairro numas coordenadas espácio-temporais precisas. No que respeita à caracterização da 

presença de turistas no bairro, optou-se por estudar a oferta de serviços de alojamento turístico (quartos, 

apartamentos, hotéis, pensões, alojamentos locais e albergues de juventude) e a sua presença física no bairro, 

tanto no levantamento in situ como no estudo da localização das ofertas na aplicação digital Airbnb, que 

mostram tanto as dinâmicas virtuais da economia colaborativa, como as empresas de alojamento turístico que 

também aproveitam para se publicitar na mesma plataforma. As cartografias sobre a estrutura funcional do 

espaço urbano realizaram-se em GIS, com duas aplicações de mapeamento web, uma aplicação digital 

experimental de visualização de Google (Fusion Tables), e uma plataforma Cloud de GIS (Cartodb). As 

cartografias do estado de conservação do edificado realizaram-se com o programa digital CAD e Photoshop. 

Para poder-se entender os padrões de sustentabilidade sociocultural do bairro, procedeu-se à análise e 

observação visual in loco, com entrevistas e contacto direto com os atores sociais através de uma imersão na 

vida do bairro durante 18 semanas e a recompilação das entrevistas, do material fotográfico e de vídeo, desta 

experiência.  

2. A paisagem histórica e patrimonial da Mouraria: breve evolução urbana e social do bairro  

A Mouraria é um bairro histórico do centro de Lisboa, que se encontra na encosta Norte-Poente da Colina do 

Castelo de São Jorge. A fundação do bairro data do século XII, especificamente o ano 1170, como bairro 

islâmico localizado fora das muralhas do Castelo. Com a construção da muralha Fernandina de 1375, a 

Mouraria volta a ficar excluída da cidade. É durante o século XVI que se constroem todos os edifícios 

religiosos no bairro, na localização das antigas mesquitas (Ribeiro, 1907). O bairro foi pouco afetado pelo 

terramoto de 1755, e só pontualmente foi objeto de reconstrução pombalina, facto que permitiu a 

conservação da sua estrutura espacial até os nossos dias. O valor desta estrutura como conjunto urbano 

patrimonial corresponde ao seu traçado medieval, de inspiração muçulmana, que se prolongava pelo vale, 

atual Largo Martim Moniz. O Bairro apresenta uma estrutura irregular, de ruas estreitas e sinuosas, com 

múltiplos recantos, becos e escadarias que se adaptam ao relevo das encostas, e detém uma determinada 

compacidade em tudo o seu tecido construído. Na Direção Geral do Património Cultural, o bairro da 

Mouraria, está registado como uma unidade morfológica e conjunto urbano medieval, abrangendo as antigas 

freguesias de São Cristovão e São Lourenço, Socorro e Santa Justa. Na atualidade, está integrado dentro das 

novas freguesias de Arroios, São Vicente e Santa Maria Maior. Na antiga freguesia do Socorro destaca o 

conjunto de arquitetura nobre do Intendente, o conjunto habitacional da rua do Benformoso, o conjunto pré-

pombalino do Coleginho, o conjunto pré-pombalino da rua da Mouraria e o conjunto do Beco do Forno. Na 

antiga freguesia de São Cristovão e São Lourenço, dentro das antigas muralhas Fernandinas, destaca-se o 

conjunto do Largo da Rosa, de São Cristovão, o conjunto habitacional do Largo da Achada e, finalmente, o 

conjunto pré-bombalino das Escadinhas de São Crispim (Catalogação Patrimonial do PUNHM, 1997). 

Desde meados de 1800, no auge da Revolução Industrial, e até os anos de 1930, a Mouraria contabilizou 139 

estabelecimentos industriais (PDM, 1938). Os estabelecimentos eram variados e dispersos pelo bairro, 

instalados em lojas e caves de prédios habitacionais, e associados à indústria metalo-mecânica, oficinas de 

serralharia, latoaria, ferreiros, torneiros, oficinas de tipografia, cartonagem, vestuário ou calçado, entre 
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outros. É na caracterização social do Plano Diretor Municipal coordenado pelo Eng. António Emídio 

Abrantes (1938), que se verifica a concessão excessiva de licenças a talhos tabernas, mercearias, carvoarias, 

barbearias e tabacarias no centro da cidade. Com a implantação de atividades lúdicas de caráter popular no 

bairro (Jogo da Pela, Teatro Apolo, a Feira Popular, o antigo Coliseu), e com o aumento das tascas e 

botequins ligados ao aparecimento do Fado, o bairro começa a ser reconhecido como uma zona de 

criminalidade, pobreza, atrativo boémio, prostituição e alcoolismo (Mendes, 1996). Em 1930, a Mouraria 

atingiu uma população de 16.937 habitantes, com uma densidade diurna de 950 hab/ ha (PDM, 1938). 

António Emídio Abrantes, no Anteprojeto de Prolongamento da Av. Almirante Reis e de Ligação com a rua 

da Palma (1926), definia a baixa da Mouraria (entre a rua Silva e Alburquerque, e rua do Arco do Marquês 

do Alegrête) como um “infecto bairro”, podendo-se ler na memória descritiva e justificativa: “É na verdade 

una vergonha para a cidade, a existência d’aquelas pocilgas n’um sitio tão central” (Abrantes, 1926). 

 

Imagem1 - Vista do bairro da Mouraria desde o Miradouro da Graça. Fonte: Ana María Moya 

 

As demolições sistemáticas da baixa da Mouraria por razões de salubridade e de modernização vial da 

cidade, na década de 1950, e o desaparecimento do mercado da Praça da Figueira, afetaram e 

descaraterizaram a vida do bairro. A população foi realojada nos bairros de habitação social na periferia da 

cidade. A situação pós-demolições fomentou a degradação da estrutura funcional e provocou a sua 

marginalização física e social. Nos anos de 1960 o parque habitacional entrou num processo de degradação, 

com situações de ruína e abandono devido à falta de dinamização económica. Em 1982, a Empresa Pública 

de Urbanização de Lisboa, com referência no Plano de Renovação Urbana do Marim Moniz, construiu dois 

centros comerciais naquele vazio urbano (o Centro Comercial da Mouraria e o Centro Comercial Martim 

Moniz), que seriam conhecidos pelos lisboetas como o mamarracho e o comboio, pela sua exagerada 

volumetria, desenquadrados da malha urbana (Menezes, 2004:59). Nos meados da década de 1990, os dois 

Centros Comerciais converteram-se em comércio de revenda e armazenamento na sua maioria de negócios 

Chineses, e com alguma presença de negócios originários da Índia e do Bangladeche. Em 1997 foi 

inaugurada a Praça do Martim Moniz depois de um projecto de requalificação urbana que apesar de 

envolvido em polémica, resgatou para a cidade um espaço até aí expectante. A falta de sucesso dos Planos de 

Reabilitação Urbana durante mais de meio século prolongou a situação de ruína do património edificado da 

Mouraria. Processo que foi acompanhado pela tendência das gerações mais jovens em sair do bairro, pelo 

aumento dos fenómenos de pobreza e exclusão social, com altos níveis de toxicodependência, tráfico de 

droga, prostituição e pessoas sem-abrigo a viver no bairro (PA; 2009). Face à situação de degradação física e 

social do bairro, as políticas públicas envidaram esforços no sentido de reverter a sua condição paisagística e 

social, processo que exigiu um novo programa de ação com vista à requalificação urbana e revitalização 

socioeconómica desta parte central da cidade de Lisboa. 
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3. A revitalização urbana do bairro da Mouraria 

A execução do Programa de Ação da Mouraria (PA, 2009), aprovado pelo QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional) teve início em Agosto de 2011. O PA da Mouraria, Requalificação Urbana da 

Mouraria “As Cidades dentro da Cidade”, envolveu 8 M€, para a promoção de um conjunto de operações 

de valorização do património material e imaterial, e da diversidade económica, social e cultural. Com o 

objetivo da revitalização social do bairro tendo em vista a diminuição dos fenómenos de pobreza e exclusão 

social aprovou-se o Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM, 2012), que envolveu um 

consórcio de parceiros com um orçamento de 1M€ entre 2011 e 2013. O PA da Mouraria foi premiado pelo 

Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana (IHRU) na Categoria de Reabilitação ou Requalificação de 

Espaço Público em 2014. As melhorias físicas no bairro foram evidentes a partir da finalização das obras 

destinadas ao aumento da qualidade do sistema de espaços públicos do Largo do Intendente ao Largo 

Adelino Amaro da Costa; na divulgação do bairro com a criação de um Percurso Turístico Cultural; na 

criação do Centro de Inovação da Mouraria (Quarteirão dos Lagares, edifício recuperado no séc. XV); na 

construção de um espaço para jovens e crianças no Largo dos Trigueiros e na Rua da Guia; na criação do 

Sítio do Fado na casa da Severa (Largo da Severa), e no apoio ao Jornal Rosa Maria da Associação Renovar 

a Mouraria, entre outras iniciativas sociais. Complementar ao Programa de Ação, a Câmara Municipal de 

Lisboa também promoveu a reabilitação de edifícios de habitação da autarquia, a adaptação do antigo 

mercado do Chão do Loureiro em silo de automóveis e espaço de lazer, a reabilitação do Largo da Rosa e a 

criação do Parque Infantil na Rua do Capelão. 

A Carta BIP-ZIP, Bairros e Zona de Intervenção Prioritária de Lisboa, aprovada pela CML em 17 de 

Novembro de 2010, inclui 67 bairros e zonas prioritárias em Lisboa, sendo uma delas o bairro da Mouraria. 

Este programa tem financiado cada ano 1M€ para candidaturas de parceiros locais nos bairros com o 

objetivo de incentivar o desenvolvimento local (fomento de parcerias de base comunitária e participação 

cidadã, criação de emprego, formação, inclusão, reabilitação multifuncional, criatividade e 

empreendedorismo). A relevância deste programa é ter sido um dos motores de desenvolvimento local 

durante os últimos seis anos. Na ficha de diagnóstico relativa ao bairro da Mouraria, no ano 2010, os 

assuntos e problemáticas a tratar de vital importância eram as casas vazias e degradadas, o desemprego, a 

marginalidade, a solidão dos idosos, a desocupação dos jovens, o abandono e insucesso escolar, a falta de 

espaços verdes no bairro e a falta de segurança. Durante as diferentes edições, desde 2010 foram financiados 

na Mouraria 21 projetos de parcerias locais, sendo relevantes em 2011 o apoio às associações locais Renovar 

a Mouraria, Cozinha Popular da Mouraria, Largo Residências, e a Casa da Achada; no ano 2012 o apoio à 

associação da Casa Independente; no 2013 o apoio à associação SOU Largo, associação Chapitô e Arteria; e 

no ano 2014 e 2015 a Obra Social das Irmãs Oblatas. 

A revitalização urbana do bairro da Mouraria nos últimos seis anos, permite consolidar a zona do Castelo-

Alfama-Mouraria e o seu património construído como capital produtivo para o turismo da cidade. O bairro 

da Mouraria, com una identidade urbana reforçada, única e particular, é imagem de marca com a capacidade 

de se transformar em destino atrativo para o turismo de cidades (UP Mouraria, 2010:3). A cultura do Fado, a 

tradição bairrista e a sua genuína cultura popular, a multiculturalidade e multietnicidade, a sua história e 

património construído, são ao mesmo tempo valores que caracterizam o bairro na atualidade, reforçado por 

uma clara estratégia institucional do Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (2012) para 

manter esta identidade urbana.  

4. Evolução da população e caráter social do bairro  

O bairro da Mouraria tem uma identidade marcada pela coexistência e diversidade cultural, espaço de 

confluência de grupos culturais heterogéneos ao longo dos séculos. Com a reconquista Cristã da cidade aos 

mouros, a Mouraria fundou-se como “gueto” de residência de muçulmanos, moçárabes e judeus que foram 

forçados a viver num espaço segregado e controlado, fora de muralhas. Em 1496 a sua população 
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muçulmana e judia foi expulsa e substituída pelos cristãos. Depois do terremoto de 1755, aparecem novos 

fluxos migratórios e o aumento da população e da compacidade do seu tecido urbano. A demografia segue 

aumentando, e com a Revolução Industrial no séc. XIX, o êxodo rural leva à chegada de migrantes de outras 

partes de Portugal e da Galiza. É em meados da década de 1970, quando a Mouraria começa a receber Indo-

Portugueses, Hindus e Muçulmanos, abrindo negócios comerciais no bairro (Malheiros, 1996; Mapril, 2010). 

Entre 1991 e 2001 o bairro atraiu novos residentes, que correspondiam a 11% da totalidade dos seus 

habitantes. Nos Censos Nacionais de 2001, destaca-se que um 8,4% dos seus residentes não eram nascidos 

em Portugal, um 25,3% vinham dos países do PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e 

22,2 % eram nascidos na India, Paquistão e China (INE, 2001). Nos anos 90, Guineenses e Cabo-Verdianos 

chegaram ao bairro. No início de 2000, junto com Chineses da província de Zhejiang que abriram lojas 

comerciais, apareceram também negócios de Paquistaneses e Bangladechianos (Bastos, 2004; Mapril, 2010). 

Na última década, Senegaleses e Zairenses abriram negócios na área da cosmética, música, produtos 

alimentários e restauração. Em 2002, uma pesquisa sobre o comércio na Mouraria realizado pela Unidade de 

Projecto da Mouraria (UPM), verificava que 56,9% do comércio era propriedade de Portugueses, 31,5 % 

estava em mãos de Indianos, 4,8% Africanos, 3,6% Chineses e 2,4% Paquistaneses (UP Mouraria, 2010). 

 

Imagem 2 - O carácter multicultural do bairro da Mouraria e a presença de grupos multiétnicos no calendário 

de festividades e atividades de lazer do bairro. Fonte: Ana María Moya, Carla Rosado, e Mercado Fusão. 

 

No período entre 1991 e 2011 a população da Mouraria diminuiu para metade. No entanto, entre 2001 e 2011 

cresceu 3%. A área de estudo da presente pesquisa compreende 28 ha, com 5.824 residentes recenseados no 

ano 2011. A densidade da população é de 200 hab/ ha, com 489 residentes não nascidos em Portugal (8% da 

população), de 51 nacionalidades diferentes, tendo o bairro 24% dos residentes maiores de 65 anos. A 

caracterização social da Mouraria realizada para o Programa de Ação (2009) foi feita antes da reforma 

administrativa das freguesias de Lisboa em 2013. O âmbito do PA da Mouraria situa-se nas antigas 

freguesias de Anjos, Socorro, São Cristóvão e São Lourenço, Santa Justa e Graça. Na análise da população 

das antigas freguesias no censo de 2011, destacamos na totalidade das 5 freguesias, 1637 residentes que 

nasceram fora de Portugal. Estamos falando de um 8% da população total nas cinco freguesias (20.445 

residentes). Na Mouraria, destacava-se a existência de 51 nacionalidades diferentes no ano 2009, (Fonseca, 

McGarrigle, 2012), e no ano 2011 os estudos estatísticos revelavam que 8% da população era imigrante, a 

sua maioria dos países do PALOP (41%), Bangladeche, Paquistão e Nepal entre outros países asiáticos 

(19%), Europeus (17%), Brasileiros (11%) Indo-Portugueses (7%), Chineses (3%) e Norte e Sul-Americanos 

(2%) (INE, 2012). As freguesias com maior número de residentes estrangeiros e não nascidos em Portugal 

por ordem decrescente são: Santa Justa com 12,5% da população (a sua maioria de origem Africana 

incluindo países do PALOP, a seguir provenientes de Brasil e outros países como Bangladeche); Socorro 
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com um 12% da população (com uma grande diversidade de países de origem, entre eles Bangladeche, e a 

seguir em importância Africanos e Indianos); Anjos tem um 9% da população, na sua maioria de África, 

Brasil, e com a maior proporção de Chineses das cinco freguesias; São Cristovão e São Lourenço tem 8,8% 

de estrangeiros (maioria Africanos e Brasileiros) e Graça com 5,6%, onde se destaca claramente a 

comunidade dos países do PALOP.  

 

Imagem3 - Diagrama da estrutura familiar no bairro da Mouraria. Fonte: Ana María Moya 

 

Na caracterização sociológica do bairro integrada no Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria 

(PDCM, 2012) destaca-se que mais da metade dos seus residentes (57%) são população ativa entre os 25 e 

64 anos. As crianças (0 a 14) têm uma presença de apenas 10% e os jovens (15-24) de 14%. Moram na 

Mouraria 2 844 famílias. Na sua maioria são unidades familiares com um único membro (44% das famílias), 

valor que está diretamente relacionado com o envelhecimento da população e a morte de um membro do 

casal ou associado às exigências da vida da população ativa. A soma de famílias de um só membro ou de 

dois membros atinge um 74% das famílias do bairro. Um dado significativo relacionado com os novos 

padrões de vida familiar. A zona com maior índice de envelhecimento corresponde à freguesia de São 

Cristovão e São Lourenço, e a seguir á freguesia da Graça. A zona da Mouraria com maior número de 

residentes e famílias é a zona que corresponde à freguesia de Socorro (3.153 residentes e 1.502 famílias). O 

maior número de população reformada concentra-se na freguesia de Socorro e São Cristovão e São 

Lourenço. As unidades familiares com maior número de membros encontra-se em Socorro. A Mouraria tem 

4.080 alojamentos habitacionais com 400 fogos que administra a CML. Correspondem a 1,4 alojamentos por 

família. Isto equivale a 609 alojamentos vazios ou devolutos (15%) e 528 alojamentos turísticos (13% da 

totalidade).  

Para esta análise foi relevante a interpretação dos resultados dos dados estatísticos do Instituto Nacional de 

Estatística no documento Censos 2011, Resultados definitivos (INE,2012), bem como dos dados estatísticos 

relativos à emigração e imigração em Portugal e no distrito e cidade de Lisboa, da autoria da Câmara 
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Municipal de Lisboa (CML, 2014), do Observatório da Emigração (OEM, 2014, 2015), do Alto 

Comissariado para as Migrações (ACM, 2015) e do Migration Policy Institute (MPI, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Caracterização do estado de conservação do edificado no bairro da Mouraria. Fonte: 

Levantamento realizado por Ana María Moya entre Março e Junho 2016 

5. Continuidades físicas e socioculturais, e políticas de renovação urbana. 

A área urbana sobre a qual incide o presente estudo e que corresponde ao bairro da Mouraria enquadra-se 

nos limites do Programa de Acção da Mouraria (2009). Observamos que, á exceção do Plano de 

Remodelação da Baixa de 1956 e do Plano Especial de Salvaguarda de 1989, o resto de Programas 

considera a referida área e e âmbito de atuação, com pequenas alterações. Para a presente investigação, 

consideramos, no entanto, que o âmbito de estudo e intervenção teria que abranger a zona do Largo de São 

Domingos, a encosta até a Rua do Arco da Graça, a Rua da Palma, a Avenida Almirante Reis, o Mercado do 

Tijolo e o Jardim da Cerca da Graça, pelas suas dinâmicas urbanas e sociais, e sua influência na vida diária 

do bairro da Mouraria.  

As transformações da paisagem urbana da Mouraria e dos legados patrimoniais que chegaram até os nossos 

dias, e que se evidenciam na atual condição paisagística do bairro, são, em parte, consequência de políticas 

de renovação e reabilitação urbana levadas a cabo a partir dos anos de 1950. Os instrumentos de 

planeamento que lhes subjazem também proporcionam uma valiosa informação de dados históricos sobre a 

caracterização urbanística e social do bairro durante as últimas seis décadas. A análise comparativa destes 

documentos permite-nos entender os processos de transformação da natureza e identidade do bairro e as suas 

causas.  

5.1 Plano de Remodelação da Baixa (1956) 

No caso do Plano de Remodelação da Baixa de Faria da Costa (1956), com uma área de incidência de 22 ha, 

o seu principal objetivo consistia em melhorar um bairro insalubre, com alta densidade populacional e uma 

previsão de crescimento da população que punha em risco a habitabilidade do bairro, a falta de 

estacionamento e a congestão vial do centro da cidade. A área de estudo tinha três vezes mais população que 

o âmbito do Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (2012). A densidade populacional do 
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bairro era três vezes maior que a atual. A solução apresentada pelo Plano foi descentralizar a população 

mediante o esvaziamento do tecido urbano e a deslocação da população para novos bairros na periferia. A 

proposta para o Largo de Martim Moniz era um nó de articulação viária e centro comercial e de escritórios. 

5.2 Plano Especial de Salvaguarda da Mouraria (1989) 

O Plano Especial de Salvaguarda da Mouraria (1989), com um âmbito de atuação mais reduzido que o 

anterior (10 ha), procura atualizar e aprofundar a caraterização sociocultural e socioeconómica do bairro. As 

demolições massivas da baixa da Mouraria, o desaparecimento do mercado da Figueira, e a diminuição da 

população, tinham afetado dramaticamente as caraterísticas do bairro e potenciaram a desagregação de 

funções na zona centro. Os objetivos do Plano eram erradicar os fenómenos que tinham conduzido à 

expulsão da população, melhorar as condições de habitabilidade, evitar processos especulativos, proteger o 

património arquitetónico, melhorar o tecido social, as funções económicas, e fixar condições de vida e de 

trabalho para as populações jovens. Este Plano colocava ênfase na defesa da rua e dos espaços públicos, na 

promoção do convívio e das vivências urbanas, e na proteção das coletividades culturais e recreativas.  

Observamos na caracterização social do Plano Especial que as estruturas familiares de dois ou mais membros 

eram mais numerosas que aquelas de um só membro (a população adulta tinha um elevado número de 

indivíduos ao seu cargo). Facto que se inverte no ano 2011. No que respeita aos grupos etários, em 1989, 

existiam mais jovens e crianças que juntos superavam o número de reformados. Em 2011, havia mais 

reformados que crianças e jovens. No que respeita aos residentes imigrados, não existe muita diferença entre 

os dados de 1989 e 2011, com um crescimento muito baixo, de um 3%. Isto significa que 5% dos imigrados 

formam parte de uma população proveniente na sua maioria do continente Africano, e que os 3% a mais no 

ano 2011 equivale aos novos residentes provenientes de China, Bangladeche, Paquistão e Nepal. Esta 

percentagem, mantém-se durante mais de duas décadas (22 anos), indicando-nos que a multiculturalidade na 

Mouraria faz parte da identidade e da história do bairro e não é um fenómeno identitário recente. A Mouraria 

sempre foi multicultural ao longo da sua história passada e recente. O estudo demostra que um 44% dos 

residentes são originários de outros distritos de Portugal, sendo a sua maioria de Coimbra, Braga e Viana do 

Castelo. Ainda em 1989, existia indústria na Mouraria acompanhada de armazéns (complemento do 

comércio) que somava um 45% da sua estrutura funcional. O Plano Especial observa este facto como um 

problema para os residentes, devido aos efeitos de contaminação nocivos para os imóveis e as pessoas. No 

ano 2016, no entanto, praticamente já não existe a antiga pequena indústria tradicional, quase artesanal, 

(marcenaria, carpintaria, serralharia, medalhas, ourives, alfaiataria, etc.) ou armazéns. 

5.3 Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria (1997) 

O Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria (1997), incide sobre 4.514 Fogos que integram o 

bairro. Então, o bairro tinha 5.681 residentes, uma considerável redução respeito ao ano de 1991, 52% do 

total, ou seja, 2.936 residentes menos. O Plano de Urbanização aponta como fenómeno positivo o índice de 

densidade inferior a décadas anteriores que permite um maior equilíbrio e melhoria na qualidade de vida, 

mas apresenta o abandono do bairro pelas gerações mais novas como umo dos maiores problemas junto com 

a tendência ao aumento da terciarização da economia. O Plano busca soluções para fomentar a inter-relação 

entre a função habitacional e económica (para os habitantes do bairro). No entanto, nenhuma das soluções 

fez diminuir o aumento da terciarização até à atualidade. A tendência em 1997 comparativamente ao ano de 

1989 era já do aumento do sector dos serviços e a redução da indústria e do número de armazéns. Este Plano 

aposta pela reabilitação do parque habitacional. Fomenta a inter-relação entre as funções habitacional e 

económica (de pequenas unidades comerciais) e a instalação de infraestruturas sociais, com a melhoria das 

associações culturais e recreativas e a criação de equipamentos culturais. Também propõe a criação de 

espaços verdes públicos (encosta de Graça, Quinta do Coleginho, Teatro Taborda, topo norte do Largo das 

Olarias) e a proibição de estacionamento em superfície (Largos do Intendente, Achada, Trigueiros, da Rosa). 

Com todos estes objetivos pretendia-se o enraizamento afetivo, simbólico e económico das populações. No 
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que respeita ao estado de conservação do edificado comparando com o levantamento de 1997 e com o 

levantamento realizado na presente pesquisa em 2016 (Fevereiro-Maio), os imóveis em mau estado em 1997 

ascendiam a 367, sendo no ano 2016, o número de 215 (numa redução de 42%). 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Imagem 5 - Limites dos Planos de Renovação e Reabilitação Urbana na Mouraria desde 1950. 

PRB, 1956 (linha azul), PES Mouraria, 1989 (linha branco), PUNH Mouraria, 1997 (linha vermelha), PA 
Mouraria, 2009 (pontos amarelos), Âmbito de Estudo de Caso presente pesquisa, 2016 (pontos brancos). Fonte: 

Ana María Moya 

5.4 Programa de Ação (2009) 

O Programa de Ação (PA, 2009) informa-nos da existência 4.080 fogos na Mouraria, sendo que em 1997 

existiam 4.514 fogos (uma diminuição de 434 fogos em 17 anos, a que corresponde uma média de menos 25 

fogos por ano. É evidente o crescimento da população num 3% respeito a 1997 (143 residentes mais). O Programa 

de Ação evidencia problemáticas no bairro como a insegurança social, a toxicodependência, o tráfico de droga, a 

prostituição e exclusão social, o envelhecimento, os altos níveis de pobreza, a falta de mobilidade social, a 

degradação e ruína do edificado, a estigmatização comparativamente a outros bairros do centro histórico, a 

degradação do espaço público e a ausência de espaços verdes e culturais. Para solucionar estes problemas o 

Programa apresenta como objetivos a melhoria da qualidade de vida; eliminar a estigmatização urbana e social 

para atrair investidores, visitantes e novos habitantes (grupos etários jovens); a melhoria das condições de 

acessibilidade, mobilidade e higiene urbana; a requalificação do espaço público, e a divulgação e comunicação 

das estruturas identitárias do bairro e dos potenciais multiculturais comunitários. No ano de 1997, a estrutura 

funcional do bairro demonstra a existência da multifuncionalidade de serviços, comércio e indústria dentro da 

mistura e a diversidade ao serviço da população que habitava o bairro, e que o Programa de Ação de 2009 

pretende, em certa medida, recuperar.  

6. Caraterização da atual estrutura funcional do bairro  

Depois de levado a cabo o Programa de Ação (2011-2013), o Plano de Desenvolvimento Comunitário da 

Mouraria (2012) e os programas BIP/ZIP desde 2011, podemos observar o reforço das organizações sociais no 

bairro, com um número total de 60, das quais 27 são sociais, 9 de culto religioso, 4 direcionadas às artes e outras 

20 são culturais e recreativas. Na totalidade do bairro, um 72% da estrutura funcional é habitação, um 19% 

serviços, e um 9% comércio, sendo que a indústria e armazéns, praticamente desapareceram.  
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A comunidade Chinesa na Mouraria forma um grupo imigrado com autonomia na sua estrutura funcional, com 

serviços de arranjos, limpezas, cultura, ensino, recreio, finanças, hotelaria, estética e saúde, dirigidos aos seus 

membros, e cinco organizações sociais, entre elas duas associações religiosas (Igreja Cristã Evangelista Chinesa e 

a Associação Daoista de Portugal). É um dos grupos imigrados que menos interage com os outros grupos. O 

comércio e serviços dirigidos por imigrantes Chineses encontra-se concentrado nos dois Centros Comerciais do 

Largo Martim Moniz, na rua da Palma, no início da rua do Benformoso, rua da Mouraria, rua Cavaleiros e rua 

Fernandes da Fonseca, sendo 84% comércio (na sua maioria revenda e comércio a grosso direcionado aos 

complementos, acessórios, malas, calçados e vestuário, e em menor proporção o comércio a grosso de acessórios 

de telecomunicações) e 16% serviços.  

A comunidade Indiana, Bangladechiana, e Nepalesa, estabelecem relações interculturais entre os diferentes 

habitantes do bairro, sendo a Associação Cultural Islâmica em Portugal (ACIPT), a Mesquita Baitul Mukarram e 

o Templo Indiano da Comunidade Ravidassia os espaços de encontro de imigrados de diferentes lugares de 

procedência unidos pelas mesmas crenças religiosas. O seu comércio é na sua maioria de retalho (72%), facto que 

os obriga a interatuar com a comunidade Chinesa na revenda de material para as suas lojas (especialmente o 

comércio de telecomunicações e vestuário). As suas atividades económicas estão mais dispersas no bairro, com 

uma presença relevante nos seguintes eixos comerciais: rua da Palma, Avenida Almirante Reis, rua do 

Benformoso, rua dos Cavaleiros, Calçada de Santo André, Poço do Borratem e rua Barros Queirós. A sua 

presença no bairro é mais comercial (66%) do que de serviços (34%), sendo que 35% do seu comércio é alimentar 

(minimercados, mercearias e talhos), possuindo o seu monopólio no bairro relativamente ao resto de grupos 

sócioculturais. Dentro do comércio não alimentar, esta comunidade tem uma enorme presença na venda de 

telecomunicações (28%), como também na venda de vestuário e complementos (44%). A comunidade dos países 

do PALOP, ainda que sendo uma das comunidades maiores em número no bairro (41% dos habitantes imigrados), 

tem uma presença muito inferior nas dinâmicas económicas do bairro (um 4%), em comparação com a 

comunidade Chinesa que sendo a comunidade mais pequena (3% dos habitantes imigrados), detém 48% da 

atividade económica dentro da comunidade imigrada. A comunidade dos PALOP oferece mais serviços que 

comércio direcionados à estética (salões de beleza), que se concentram na rua do Arco do Marquês do Alegrete e 

Poço do Borratém.   

 

Imagem 6 - Localização da estrutura funcional da comunidade Indiana, Bangladechiana e Nepalesa no bairro da 

Mouraria. Comércio (vermelho), Serviços (azul), Armazéns (amarelo) e Indústria (verde). Não foi considerada a 

função habitação no cálculo. Fonte: Levantamento efetuado por Ana María Moya entre Março e Junho de 2016, 

plataforma GIS Google Fusion Tables 
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É relevante observar nas dinâmicas económicas no bairro, o aumento nos últimos anos do número de serviços 

(68%), comparativamente ao comércio (31%). Os serviços estão direcionados à Hotelaria (67%), e dentro dela ao 

sector turístico e de lazer, e não às necessidades de autoconsumo do bairro. O Alojamento turístico (Hotéis, 

Residenciais, Alojamento Local e Albergues de Juventude) tem uma presença em termos oficiais de um 16% dos 

serviços. No entanto, se incrementarmos a oferta de serviços de alojamento da plataforma virtual Airbnb, atinge-

se um valor de um 62% de oferta de alojamento no bairro muito superior ao resto de serviços com apenas 16% 

(Bar/cervejaria 8%, restaurantes 5%, Cafés-pastelarias 3%). A introdução de serviços que utilizam as plataformas 

digitais dinamiza a economia do bairro e melhora o nível de vida dos seus residentes, beneficiando-se 

equitativamente tanto as empresas do setor como os privados que utilizam a economia colaborativa.  

 

Imagem 7 - Localização do alojamento turístico no bairro na sua presença virtual na plataforma Airbnb. 

Apartamentos turísticos (vermelho, 528) e Quartos de aluguer (azul, 119). Fonte: Levantamento realizado 

por Ana María Moya Março-Junho 2016, plataforma Cloud de GIS Cartodb) 

 

Os bares e cervejarias, na sua maioria diurnos (55%), ou mistos (diurnos e noturnos) (38%), são os seviços 

que depois dos alojamentos mais proliferam no bairro da Mouraria. Os bares e cervejarias concentram-se no 

Largo do Intendente e proximidades (rua do Benformoso), nos pavilhões do Largo Martim Moniz, no Largo 

da Severa e Rua da Guia, no Largo Terreirinho, e rua São Cristovão. A comunidade Indiana, 

Bangladechiana, e Nepalesa tem, dentro dos grupos imigrados, o maior número de oferta de bares, cafés e 

restaurantes, localizados na sua maioria na rua do Benformoso.  

Conclusão 

A relação entre a imigração e a população local, até agora, tem-se mantido em valores percentuais baixos, 

com um 5% em 1989 e um 8% em 2011. O incremento de apenas 3% (com a chegada de Chineses e 

Bangladechianos, na sua maioria) indica a estabilidade social do bairro e significa que a multiculturalidade 

sempre fez parte da identidade histórica durante as últimas décadas, sem atingir valores percentuais que 

pudessem pôr em causa a identidade bairrista da Mouraria. As ajudas financeiras às associações culturais e as 

intervenções urbanas nos últimos seis anos tem dado maior visibilidade a uma imagem de marca de um 

“bairro multicultural” para a promoção do lazer e a agenda cultural à escala do turismo de cidades.  

Aquilo que pode pôr em perigo a identidade histórica da Mouraria é a impossibilidade da permanência das 

estruturas familiares tradicionais que sempre habitam o bairro. Em trinta anos, o bairro perdeu metade de 

uma população nascida no bairro, com raízes culturais arraigadas na vida comunitária e na memória do lugar. 



   

16 de 17 

 

A perda da população local pelo seu envelhecimento e a impossibilidade dos seus jovens permanecer no 

bairro, põem em perigo a continuidade da identidade da sua paisagem intangível. Os preços abusivos dos 

alugueres e a gentrificação imobiliária, determinarão no futuro que unicamente os turistas, os inversores e os 

imigrantes que compartilhem apartamento, sejam os futuros residentes do bairro. Os padrões de 

temporalidade e mobilidade dos novos residentes vão pôr em causa a sustentabilidade sociocultural do 

bairro. O bairro sem população tradicional transforma-se num cenário para o turismo, com residentes e não 

residentes que trabalham para o turismo. O papel das associações culturais será relevante para transmitir os 

valores culturais históricos do bairro e poder, assim, perpetuar o seu conhecimento sobre a história cultural 

da Mouraria. O apoio económico continuado às dezenas de associações locais permite que estas mantenham 

o seu papel ativo em promover a comunicação e a interação sociocultural no bairro, para conservar as 

tradições populares e incentivar o convívio multiétnico, necessário para integrar os novos moradores. 

A sociedade digital tem revolucionado as práticas e o consumo de lazer. Este fato tem levado ao aumento da 

demanda de alojamento turístico nas residências dos moradores do bairro, dentro do consumo colaborativo e 

das plataformas digitais. A economia colaborativa e a oferta de quartos turísticos mudam as dinâmicas 

económicas do bairro e permitem que a população jovem possa permanecer no bairro. Ao mesmo tempo 

detrás da economia colaborativa também se situam empresas de apartamentos turísticos que buscam as 

localizações mais favoráveis para estabelecer a oferta de apartamentos. Existem pontos-chave no bairro, 

como a zona do Largo dos Trigueiros, Beco das Farinhas e Beco dos Surradores, que estão praticamente 

ocupados pelos apartamentos turísticos e onde escassamente vive a população tradicional. Apartamentos 

paupérrimos, com uma superfície mínima, e que dificilmente podiam ser habitáveis em condições normais, 

no rés-do-chão, são agora oferecidos como apartamentos turísticos. Na Costa do Castelo, e em outros pontos 

do bairro os apartamentos mais apreciados para o turismo são aqueles com boas vistas sobre a cidade. 

Em 1997 existia uma multiplicidade de serviços e comércio para suprir as necessidades e consumo do bairro. 

No ano 2016, os serviços atingem uma dimensão que supera a demanda do bairro, para atingir a escala de 

toda a cidade e da procura turística. Os grupos migrados monopolizam certos setores comerciais e de 

serviços, como a comunidade Chinesa com o comércio a grosso dos complementos e vestuário e a 

comunidade Bangladechiana com o comércio alimentário dos minimercados e talhos. O excessivo aumento 

dos alojamentos turísticos, e da escala dos serviços (que supera as necessidades funcionais do bairro), tem 

um impacto negativo sobre o equilíbrio social do bairro e sobre a desejada mistura de usos e funções da 

cidade tradicional. A intervenção institucional no conjunto de operações estratégicas de valorização do 

espaço público, do património construído e sociocultural da Mouraria, tem sido relevante para conservar e 

revalorizar o património edificado, e incentivar o investimento de capital privado na reabilitação. Sem 

investimento o bairro estaria em ruína, mas o preço a pagar pelo processo de gentrificação do bairro é alto, se 

considerarmos que implica o desaparecimento de formas de vida identitária no contexto de um bairro 

histórico.  
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