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Abstract 

The process of urban regeneration has become a targeted strategy in urban development to 

respond to deprived urban areas that suffer from economic and social decline. With the 

increasingly significant role of culture for cities and reinforced by popular concepts like 

“The Creative City” (Landry 2000; 2002), as part of the planning paradigm in the 

development and management of cities, cultural policy and urban regeneration were 

merged as a “policy panacea” (LIN and HSING 2009, p. 1319). Therefore, culture is often 

used as a driver for generating capabilities within urban regeneration and to make urban 

areas attractive for economic growth and innovation. Lisbon has a great variety of cultural 

activities and a strong cultural diversity that on one hand contributes to the well-being, 

cohesion, social inclusion, identity and active citizenship of the citizens. On the other hand 

and concerning equal access to culture, the city also shows wide gaps and inequalities, 

analysed in this research within the process of urban regeneration in the parishes Marvila 

and Beato. This post-industrial area in the eastern part of Lisbon had been neglected for a 

longer time and attracted attention only recently, because of unaffordable prices, density 

and touristification in the city centre. Consequently, a new cultural and creative 

neighbourhood emerged along the riverside of the parishes paired with political attention 

for urban regeneration as well as interest of investment and large-scale project through 

private companies. However, these new dynamics increase existing inequalities and 

fragmentation because of socio-spatial barriers in the neighbourhood. The aim is to 

question the social sustainability of the process of cultural-led urban regeneration and to 

contribute to the policy debate on access to culture and cultural participation. Through in-

depth research and applying mix-methods for data collection, several barriers (physical, 

social and cultural) could be identified that reduce the access to culture and increase 

inequalities and disparities in the area. These range from a lack of mobility and transport, 

accessibility of cultural facilities as well as social and cultural barriers like education, lack 

of interest, symbolic barriers, social exclusion, communication and financial barriers. 

Further on, a set of recommendations for policymakers is provided aiming to reduce these 

barriers and increase access to culture and cultural participation.  



 

 

 

  



 

 

 

Zusammenfassung 

Stadterneuerungsstrategien sind fester Bestandteil der Stadtentwicklung geworden, um auf 

physisch, sozial und ökonomisch benachteiligte urbane Gebiete zu reagieren. Durch die 

zunehmende Bedeutung von Kultur für Städte, verstärkt durch planungsparadigmatische 

Konzepte wie „The Creative City“ (Landry 2000; 2002), wurden Kulturpolitik und 

Stadterneuerung als „politisches Allheilmittel“ zusammengeführt (LIN and HSING 2009, 

1319). Folglich wird Kultur in Stadterneuerungsprozessen als politisches Mittel und als 

Katalysator genutzt, um Wirtschaftswachstum und Innovation zu schaffen. Die kulturelle 

Vielfalt und Fülle an kulturellen Aktivitäten in Lissabon tragen einerseits zum 

Wohlbefinden, Zusammenhalt, zur Identität und zur aktiven Bürgerschaft bei. Andererseits 

weist die Stadt starke soziale Ungleichheiten auf, die sich auch im Hinblick auf den Zugang 

zu kulturellem Angebot widerspiegeln. Diese Diskrepanz wird in dieser Arbeit in den 

industriellen Stadtvierteln Marvila und Beato im östlichen Teil von Lissabon analysiert. 

Ein Gebiet, das über längere Zeit vernachlässigt wurde und erst kürzlich durch die Folgen 

der unerschwinglichen Mietpreise und Zunahme von Tourismus in der historischen 

Innenstadt Aufmerksamkeit erlangt. In Folge von Verdrängungsprozessen und der Suche 

nach bezahlbaren Raum hat sich entlang des Flussufers in Marvila und Beato ein neues 

Kunst- und Kulturviertel gebildet. Zudem hat das politische Interesse das Gebiet zu 

regenerieren zugenommen und gelangt zunehmend in das Blickfeld von Investoren und 

Großprojekten durch private Akteure. Diese neue Dynamik verstärkt die bereits 

existierenden Ungleichheiten und führt zu Fragmentierung und sozialer Segregation. Ziel 

dieser Arbeit ist es, die soziale Nachhaltigkeit des Prozesses der kulturell gesteuerten 

Stadterneuerung in Frage zu stellen und zum politischen Diskurs über den Zugang zu 

Kultur und kulturelle Teilhabe beizutragen. Durch intensive Forschung und der Erhebung 

quantitativer und qualitativer Daten konnten mehrere Hindernisse (sozial, physisch und 

kulturell) identifiziert werden, die den Zugang zu Kultur in dem Gebiet der Fallstudie 

verhindern. Zu nennen sind hier ein Mangel an Mobilität und Transport, die physische 

Zugänglichkeit kultureller Einrichtungen bis hin zu sozialen und kulturellen Barrieren wie 

Bildungsgrad, mangelndes Interesse, symbolische Hindernisse, soziale Ausgrenzung, 

fehlende Kommunikation und finanzielle Gründe. Darüber hinaus wird eine Reihe von 

Politikempfehlungen gegeben, die darauf abzielen diese Hindernisse abzubauen und den 

Zugang zu kulturellen Aktivitäten und kultureller Teilhabe zu fördern, um Ungleichheiten 

zu beseitigen und das Quartier zu stärken.   
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1 INTRODUCTION 

More than the half of the world’s population lives in urban areas with an ongoing trend of 

urbanization and population growth (United Nations 2016, 1). The densification in cities 

emerges many challenges in the urban context with growing inequalities, disparities, 

fragmentation and gentrification processes, experienced among many cities in Europe. One 

of the biggest tasks of this century will be “creating cities, towns and communities that are 

economically, environmentally and socially sustainable, and which meet the challenges of 

population growth, migration and climate change” (WOODCRAFT et al. 2012, p. 5). As a 

response to deprived urban areas that suffer from socio-spatial inequalities, the 

understanding of key trends in urbanization is crucial for the implementation of new 

strategies and for urban development. A strategic way which is mainly promoted by public 

and private agencies at multiple levels, are public measures for urban regeneration (COUCH 

et al. 2003, p. 2). 

The case study of this research is located in the eastern part of Lisbon in the parishes Beato 

and Marvila, a post-industrial area that had been neglected for a long time. Lisbon, the 

capital and biggest city in Portugal has an estimated population of 506,654 and a wide 

dense urban area that extends beyond the city's administrative limits with a population of 

approximately 2.8 million people (Pordata 2018). Lisbon’s urban landscape shows contrary 

characteristics, from a large richness of cultural heritage, palaces, a unique architecture in 

the historic centre, next to modernisation projects due to high foreign investment combined 

with still existing urban voids, vacancy and social housing. The latter are consequences 

from a lack of urban planning in the transition time after Portugal transformed from a long-

lasting dictatorship to a democratic state in 1974 and the country had to deal with legislative 

divisions and a colonial post-war time. The planning system at this time was poor and not 

competent enough to respond to post-industrialism, so that these consequences are still 

noticeable today (CONDESSA et al. 2015, p. 393).  

Urban planning trends in Lisbon today attempt to balance the consequences towards urban 

cohesion and sustainable development. However, due to the economic crisis in 2007/2008 

political reformation and austerity policies are mirrored in urban management and brought 

out policies that attract mainly short-term and foreign investment with benefits going 

mainly to the private sector (LESTEGÁS et al. 2018, p. 688).  
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Today Lisbon is experiencing a process of private commodification of the housing market 

in favour for tourists and an increasing investment in real estate which has resulted in a 

process of social displacement with extensive changes in urban transformation. The cultural 

sector plays an important role in the transformation of the city by attracting new high-

income residents, a new young and creative population as well as tourism, with an annual 

8,1 million tourists visited the metropolitan area of Lisbon in 2019 (Travel BI 2020). This 

dynamic creates many challenges for cultural policies and defies the meanings of culture 

and the different aims that can be pursued in the policy field such as the economic impact, 

the international city (re)branding, tourism or the well-being and quality of life of the 

citizens. 

Culture has become an important role for the image and international attention of the city 

and is used as a tool in urban regeneration strategies. Lisbon promotes the cultural character 

of the city as a “vibrant and dynamic city, that is well-known for its variety of cultural 

activities and diversity” and contributes in the Agenda 21 for culture as a participant in the 

Pilot Cities Europe programme of the UCLG Committee on Culture and Culture Action 

Europe (CULLEN 2019, p. 2). The promotion of the richness on cultural activities brings out 

many benefits for a large part of the citizen and visitors, with a strong cultural diversity in 

the city and in terms of leisure with festivals, a variety of arts and music events and many 

other forms to consume, enjoy or produce culture. However, wide gaps and inequalities in 

the Portuguese society are still present and not everybody profits from the cultural activities 

in the city. The rate that 17,2% of the Portuguese population are living in risk of poverty, 

defined by having less than 501 Euros income monthly, is an example to indicate the 

existing inequalities in the country (Instituto Nacional de Estatística 2019). These are even 

bigger in the metropolitan city due to progressive living expenses particularly for housing.  

 

1.1 Background  

This research is carried out and integrated within the framework of the action-research 

project “ROCK” “Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and 

Knowledge cities” (https://lisboa.rockproject.eu/), co-funded by Horizon 2020 of the 

European Union. The aim of the project intends to contribute to urban regeneration, by the 

use of cultural heritage as a unique and powerful engine of urban regeneration and for 

sustainable development.  
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The implementation builds on the valorisation and innovative reuse of its material and 

immaterial cultural heritage in the ROCK intervention areas of each city. The project 

selected its intervention area within the parishes of Marvila and Beato due to the attention 

and need for urban regeneration and the richness of tangible and intangible cultural heritage 

in the area.  

The case study area – located peripheral to the city centre, but still within the city of Lisbon 

– is a deprived and fragmentised urban area, where most of the population is characterized 

by a low income. Recently, a third interest represented by the public authority, is now 

entering the area. Included in a programme of cultural-led urban regeneration within the 

city of Lisbon, Beato and Marvila are becoming a creative and cultural neighbourhood in 

combination with new flagship project guided through public-private cooperation. Existing 

inequalities and socio-economic segregation in the residential population and in the area 

are enforced through these new dynamics. This arises the question about the social 

sustainability of urban regeneration strategies promoted through culture. Furthermore, if 

culture is considered as “a whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and 

emotional features” (Unesco 1982, p. 41) that characterises a community that we shape and 

that shapes us, everybody should have the same rights and opportunities to access the forms 

of culture that can be found and are expressed in cultural products and activities.  

According to the programme “Agenda 21 for Culture”, culture should be the heart of 

sustainable cities and is a “key in the success of sustainable development policies, as driver 

and enabler of development and people-centred societies” (DUXBURY et al. 2016, p. 7). 

Fundamental in all cultural policies should be to prioritise the right of all people to 

participate in cultural life and gain equal access to culture. “Therefore, several global 

cultural networks campaigned under the banner “The Future We Want Includes Culture” 

for the inclusion of one specific goal devoted to culture or for the integration of cultural 

aspects across the Sustainable Development Goals” by the United Nations 

(Culture2030Goal campaign 2019, p. 5). This research starts by explaining the aim and 

research question and analytical approach, before constituting theoretical concepts that 

need to be discussed and frame the research question, based on literature research. Further 

on, the applied methodology and data collection, based on mix-methods of quantitative data 

conducted by the ROCK project and qualitative data in form of focus group discussions 

and interviews are presented. It continues with highlighting and discussing the results as 

well as analysis before concluding with useful recommendations for policymakers to 

overcome barriers to enhance access to culture.   
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1.2 Aim and research questions 

Particularly since the 1990s the role of culture became a milestone for the city of Lisbon 

by holding the title as European Capital of Culture in 1994 and hosting the World 

Exhibition Expo in 1998 (FERREIRA 2016, pp. 2–3). Many positive outputs for the cultural 

sector arouse in this time and the city continued to involve culture within several 

development strategies. After the economic crisis 2007/2008 Lisbon’s public policy turned 

forward a neoliberal urban planning to find a way out of the crisis (TULUMELLO 2015, p. 

4). Within the way out of the austerity policies and the crisis, the new dynamic and political 

decisions brought out many challenges in the city, in form of inequalities and gentrification 

processes. The hybrid cultural offer and international creative character of the city have 

been greatly promoted by the municipality and new policies were shaped to gain 

international attention, attract tourists and to boost the economic growth. Consequences are 

mass tourism and commodification, whereby particularly the city centre gained increasing 

international interest for investment and attracted a new young, cosmopolite, international 

and creative population (BORGI et al. 2018, pp. 108–109).  

Using culture as a political tool has a wide variety of aims that can be addressed and on an 

urban level many interests are intertwined. The economic impact, the international 

attention, tourism, visitors and also the well-being and quality of life of the citizens. These 

conflicts and controversial cultural policies are discussed in this work. While the historic 

city centre and the east part of Lisbon (where the Expo was hosted) were rehabilitated, 

suburban low-income neighbourhoods like the parishes Marvila and Beato stayed neglected 

for a longer time. Because of densification within the city and to give the city a complete 

urban landscape, the city decided to regenerate the area “in between”. For this reason and 

because of rich cultural heritage and historical layers it was selected as the intervention area 

of the action-research project ROCK, which will be further explained in chapter 3.2 

(FALANGA and CORRÊA NUNES 2019, p. 575).  

Although the area has a strong availability of cultural infrastructure with museums, a library 

and a variety of initiatives, the participation of the local community in such activities is 

exceptionally low (ROCK survey 2020). Bawden argues: “The availability of ways to 

access cultural expressions is not an issue, for if, as Raymond Williams says, “culture is 

ordinary,” then culture is everywhere. There is no shortage of cultural expression, but for 

many people, getting at that culture can be a real challenge” (BRUGG BAWDEN 2002, p. 10). 

Following this argumentation together with observations in the case study area, it is 
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assumed that the reason for a low cultural participation is not because of a low availability. 

Other barriers must be present that hinder accessing the cultural activities for the local 

population. 

The aim of this work is to analyse the process of cultural-led urban regeneration happening 

in Marvila and Beato and to discuss the reasons why within these process inequalities and 

social-spatial segregation is being enforced. It is assumed, that by using “Culture” as a 

political tool to regenerate a specific area, not everybody is profiting in the same way and 

is gaining equal access. Therefore, the specific policy field of access to culture and cultural 

participation is analysed within the case study area, which is explained in more detail in 

section 3.5.  

The research questions guiding this project are:  

(1) Can cultural-led urban regeneration processes be more (socially) sustainable, by 

shaping policy strategies that aim on enhancing access to culture and cultural 

participation?  

(2) Which barriers may hinder cultural participation and access to culture in the case-

study area and how can those barriers be reduced with policy strategies and 

governance?  

(3) How does a greater participation in cultural activities contribute to the wellbeing of 

neighbourhoods and communities?  

In addition to analysing and discussing the research questions, barriers that prevent access 

to culture are identified and further on, useful policy recommendations for policymakers 

are given. These aim to improve the cultural participation in the area and can be applied 

beyond the area for community development. Therefore, policy recommendations on 

different layers will be presented. This is interesting as well in a broader context than 

Portugal, as access to culture is a symbol and expression of inclusion, a fair and just society 

and well planning approaches. Therefore, it is interesting for other studies and applicable 

to other fields in social science and political action.  
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1.3 Analytical approach  

This research follows a social justice perspective (LEDWITH 2017, p. 56) based on the 

argument, “that democracy, diversity, and equity are the three governing principles for 

urban justice” (FAINSTEIN 2013, p. 1). As Richard Rogers says in the foreword of “Cities 

for people” by Jan Gehl (2010):  

“Everyone should have the right to easily accessible open spaces, just as they have a right 

to clean water. Everyone should be able to see a tree from their window, or to sit on a 

bench close to their home with a play space for children, or to walk to a park within ten 

minutes. Well-designed neighbourhoods inspire the people who live in them, whilst poorly 

designed cities brutalize their citizens. As Jan says: “We shape cities, and they shape us”” 

(ROGERS 2010, IX). 

For developing socially sustainable and inclusive cities, the aim is to give everybody in 

society equal opportunities for accessing common city space and the opportunity to access 

the cultural life as a right for citizen, for all groups of society (GEHL 2010, p. 109). Within 

sustainability debates and in the context of urban development, housing and communities, 

most attention is given to the perspective of environmental and economic sustainability. 

Aspects about social sustainability are often neglected within these debates and the focus 

of policy and investment is mainly concentrated on issues like “renewable resources, low 

carbon communities and encouraging pro-environmental behavior in households” 

(WOODCRAFT et al. 2012, p. 15). The organisation Social Life defines social sustainability 

as “a process for creating sustainable, successful places that promote wellbeing, by 

understanding what people need from the places they live and work. Social sustainability 

combines design of the physical realm with design of the social world – infrastructure to 

support social and cultural life, social amenities, systems for citizen engagement and space 

for people and places to evolve” (WOODCRAFT et al. 2012, p. 16).  

Jan Gehl argues, that particularly in low-income urban societies characterised by 

marginalisation and socially segregated population groups with a wide gap between rich 

and poor, the focus on social sustainability needs to be increased. It can contribute to create 

a “well-functioning and attractive city for everyone” (GEHL 2010, p. 109). For cities to 

achieve social sustainability, strategies must reach far beyond physical structures. “All 

aspects from the physical environment and social institutions to the less obvious cultural 

aspects that have great significance on how we perceive individual quarters and entire city 

societies”, must be considered (GEHL 2010, p. 109). 
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Further, as this research is framed within the ROCK project which is an action-research 

project, this research aligns with action-research characteristics. In difference to usual 

social science research where researchers write about what other people are doing by 

describing a causal relationship, the aim in action-research is to improve and include 

practice. However, the power relationships between actor and theorist remain the same 

(MCNIFF and WHITEHEAD 2011, p. 11). Instead of asking and describing only phenomena 

about e.g. what people are doing, action-research includes questions of how phenomena are 

understood and can be improved. The field of action “research has become increasingly 

popular as more planners attempt to use research to empower community residents and 

other stakeholders. The fusion of equity planning and action research offers the potential 

to transform planning research and level hierarchies in society. A growing body of work 

has been initiated to promote the development of this stream of methodological 

development” (SILVERMAN 2015, pp. 154–155). 

Action research is connected with emancipatory ideals that allow research to address 

contemporary social challenges (KEMMIS 2006, p. 459). By giving recommendations for 

policy-makers to improve conditions that enhance access to culture and cultural 

participation in the area, this research follows an action-research approach, that “aims to 

improve practice” and “intents to take action for personal and social improvement” 

(MCNIFF and WHITEHEAD 2011, p. 11).  
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2 THEORETICAL FRAMEWORK 

This chapter constitutes the theoretical framework that guides and shapes this research. 

Suitable theories and important definitions are linked together and will be used as a basis 

for the data collection and analysis of research questions. Mainly it can be distinguished 

between two theoretical sections: The first section starts with giving an overview about 

different meaning of the term culture and clarifies how the term is understood and applied 

within this work. Further, the role of culture for cities, neighbourhoods and in community 

development and cultural-led development strategies is explained. The second section 

dives deeper into the debate about culture in urban development strategies, with an insight 

of the role of culture within the United Nations Sustainability Goals 2030 and access to 

culture and cultural participation. Finally, cultural political concepts like cultural 

governance, cultural democracy and cultural elitism are explained.  

 

2.1 The ambiguous term “culture” 

“Culture is the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional 

features that characterise a community, society or social group. It includes not only arts 

and literature, but also modes of life, the fundamental rights of human beings, value 

systems, traditions and beliefs. Culture encompasses the living or contemporary 

characteristics and values of a community as well as those that have survived from the 

past” Mexico City Declaration on Cultural Policies (Unesco 1982, p. 41). 

The understanding of culture has many different perspectives from a social, symbolic and 

economic view, thus multiple concepts of culture from a wide range in public discourse 

and academic disciplines exist (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, p. 1). In a broader sense, 

culture ranges from people's “traditions, beliefs and behaviours or economic activities on 

artistic creation, creative skills and symbolic values” and can be approached from the 

perspective of self-expression or creation and enjoyment of various forms of expression as 

a consumer (MONTALTO et al. 2019, p. 175). In a narrow sense and in daily-language, 

people mainly refer culture to cultural activities, arts and their productions, like visual and 

performance art, painting, traditions and literature. This emphasizes a survey conducted by 

the European Commission in the Eurobarometer in 2007, where citizens of the European 

Union were asked the question “What comes to your mind when you think about the word 

culture?” (See figure 1) (European Commission 2007, p. 6).  
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Most participants among the European countries associated the Arts (39%) including 

performance and visual arts, and art galleries. Secondly traditions, language and customs 

abreast with literature, poetry and authors (24%) (European Commission 2007, p. 6). 

Further it was asked which role culture plays in the lives of Europeans. Regardless of how 

the term culture is defined, 77% of all survey participants answered that culture is important 

to them, from which 31% replied “that culture is very important and 46% that it is fairly 

important”. From the remaining 22% who were saying that culture is not important to them 

personally, only 5% replied that it is not at all important (European Commission 2007, p. 

9). 

Historical definitions of the term culture range from theories by Marx, Durkheim and 

Weber. Albeit particularly since the movement of the cultural turn in the early 1970s, 

culture became the focus in contemporary debates and a significant role in human and 

social sciences (FUCHS 2008, pp. 37–38). Martyn Hammersley gives in in his book “The 

Concept of Culture” a summary of different meanings and its historical classifications 

(HAMMERSLEY 2019, p. 7). According to him, “culture” can be treated as singular or plural. 

The first meaning, mainly exemplified in nineteenth- and early twentieth-century cultural 

criticism, describes culture as a singular interpretation, that is concerned with aesthetic and 

ethical cultivation related to universal human ideals (HAMMERSLEY 2019, pp. 9–10). 

Primarily, this interpretation refers to forms of literature, dance, drama, art, music, and 

ideas “that are judged to be especially valuable and included a form of nowadays less 

represented high-culture” (HAMMERSLEY 2019, p. 7). Furthermore, in the second singular 

variation, Hammersley speaks about culture as a developmental conception, mainly known 

in early anthropology, the philosophy of history, and Marxism (HAMMERSLEY 2019, p. 7). 

History is seen as a growth of culture that covers all aspects of social life that are a product 

of learning and adaptation rather than of biological inheritance (HAMMERSLEY 2019, p. 7).  

Apart from the two singular interpretations, Hammersley points out two pluralistic 

conceptions. One interprets culture as a “ distinct whole way of life”, referring to Raymond 

Williams (1921-1988), who wrote in his essay "Culture is ordinary": "Yet a culture is not 

only a body of intellectual and imaginative work” it is rather a continuous learning of 

cultural and social practices as a "a whole way of life" (WILLIAMS and MCGUIGAN 2014, 

p. 1) (JONES 2006, p. 10). In his concept, culture is based on what can be experienced and 

is not ideologically predefined and it became one of the most important understandings of 

culture within social anthropology and cultural studies in the middle of the twentieth 
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century (HAMMERSLEY 2019, pp. 8–9). The other pluralistic conception treats culture rather 

as a process than as an object and focuses on the processes of meaning-making.  

“The focus is on the collective means by which, or ways in which, people make sense of, 

and assign significance to, what they experience—with these meanings viewed as 

producing, or at least structuring, social actions and institutions” (HAMMERSLEY 2019, pp. 

8–9). This interpretation is less localized but found importance in interpretive anthropology 

and cultural studies and in interactionist and cultural sociology (HAMMERSLEY 2019, pp. 

9–10). The variations of Hammersley give a short insight in the historical and main 

movements of understanding culture in social sciences and public discourse. It amplifies 

that culture needs to be considered as a multidimensional concept (OTTE 2019, p. 4). 

This research follows the understanding of culture by the definition from UNESCO, 

mentioned above. It includes modes of life, traditions and beliefs and goes beyond focusing 

on arts and literature. “Without culture, we would not be 'human' at all, in the sense in 

which we usually understand that term. We would have no language in which to express 

ourselves, no sense of self-consciousness, and our ability to think or reason would be 

severely limited” (ITULUA-ABUMERE 2013, p. 1). Culture makes people feel related to each 

other when they understand and share the same signs, gives a cultural identity and feeling 

of belonging to society. Many of these shared signs can be found or are expressed in cultural 

products and activities, which are defined by UNESCO as activities, that “embody or 

convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural 

activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural 

goods and services” (Unesco 2005, p. 5). These range from practises like art, music, dance, 

theatre and to further forms like traditions, language, literature and poetry (OTTE 2019, p. 

4).  

Figure 1: Survey by citizens of EU to associations with “culture” (European Commission 2007, p. 5) 
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2.2 The role of culture in cities 

Historically, most of the best artworks and important circles of intellectuals have been 

associated with cities, their power, and their economic strength. “Culture is 

multidimensional, covering different domains of the economy, society and individuals' 

lives” (MONTALTO et al. 2019, p. 167). Cultural resources, new forms of expression, 

cultural diversity and the cultural heritage of most nations in Europe are predominant 

concentrated in cities and are some reasons why most artists and cultural industries look 

for urban locations (ZUKIN 1998, p. 826). Particularly urban areas have a strong cultural 

diversity and variety of cultural activities (MARKUSEN 2007, p. 176).  

The last two decades have recorded a massive increase of interest in culture as a major 

resource for urban change and culture has been argued to be a fundamental part for 

creativity, innovation, well-being and cities’ regeneration as well as a competitive sector in 

its own (Evans G. and Shaw P. 2004, p. 6) (MONTALTO et al. 2019, p. 167). Culture became 

an important element in urban development and can operate as competition between cities 

and as the image of a city (SLACH and BORUTA 2012, p. 100). The Global Taskforce of 

Local and Regional Governments emphasizes the need to include culture in the paradigm 

of sustainable cities and argues “that culture will be a key in the success of sustainable 

development policies, as driver of development and people-centred societies; […] without 

culture, there is no future for cities: Cities need vitality, meaning, identity and innovation, 

and citizens need to widen their freedoms”(DUXBURY et al. 2016, p. 7).  

 

2.2.1 Cultural-led urban regeneration 

Urban Regeneration is the field of public policy in urban development to respond to urban 

areas that experience an economic and social decline and deal with multiple urban 

socioeconomic problems (LIN and HSING 2009, 1320–1322). The aim is to generate and 

restore economic growth, social functions and to improve physical infrastructure. 

Therefore, it is to understand as “an aspect of the management and planning of existing 

urban areas rather than the planning and development of new urbanization” (COUCH et al. 

2003, p. 2). The phenomenon emerged as a response to the decay of industrialized cities 

throughout the 20th century, particularly after the 1970s, when many cities struggled under 

mass unemployment and a severe economic crisis. New policies, a new economic growth 

strategy and a re-structuring of cities were required.  
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The first steps in urban regeneration strategies are mainly political and characterized by 

public, private or public-private “bottom down” decisions, to target an urban area to 

undergo a process of urban generation. “In the 1970s and early 1980s, cultural policy and 

urban regeneration were merged as a policy panacea to ease the crises of industrial 

restructuring in order to create a post-industrial urban landscape, to attract inward 

investment, to resolve the shortage of public finance and to strengthen urban 

competitiveness” (LIN and HSING 2009, 1319–1322). 

Following this approach, the strategy of “cultural-led regeneration” emerged and became a 

key approach in urban development and planning (GARCÍA 2016, p. 312). A usual way is 

to produce a creative and cultural atmosphere by attracting creative people, artists and 

technologically innovative creatives, e.g. through low prices for galleries, ateliers and co-

working spaces in combination with large-scale projects and investment. The idea is to 

make the area attractive for economic growth as well as innovation and to use culture as a 

driver for generating capabilities (SCOTT 2016, p. 123).  

Two concepts found popular influence and importance within the planning paradigm in the 

development and management of cities: “The Creative City” concept by Landry and 

Bianchini (1995), expanded by Landry in (2000) and also Richard Florida’s book “The 

Rise of the Creative Class” (FLORIDA 2002). The concept of “The Creative City” is mostly 

known by Charles Landry, although it has longer history. First mentioned by Lewis 

Mumford in 1936 in his work “The Culture of Cities”, Mumford describes creativity and 

culture as a driver for cities, later followed by Jane Jacobs “The death and life of great 

American cities” (1961). Both describe a city as a good city when it has a strong cultural 

diversity and a social economy (SHAW 2014, p. 3). Many years later, the concept became 

quite popular, when Charles Landry and Franco Bianchini (1995) suggested, that creativity 

is good for the local economy and even more when Landry (2000) theorized and formalized 

the concept of the “The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators” (LANDRY 2000).  

He emphasizes the importance of the cultural and creative sectors for cities, that produce 

knowledge through creativity and innovation, and are the fastest growing interconnected 

sectors in modern urban economies (LANDRY 2008, p. 6). The urban cultural life plays an 

important role for the creativity of cities around the world and can help to develop local 

economies and revitalize urban centres by enhancing the “creative” character (LANDRY 

2008, p. 6). Landry suggested that “conditions need to be created for people to think, plan 

and act with imagination in harnessing opportunities or addressing urban problems” 

(LANDRY 2008, p. 6). 
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In his concept creativity can come from any inventive way and through all society, be it a 

social worker, a businessperson, a scientist or public servant (LANDRY 2008, p. 6). 

However, creativity is always related to a specific location or a place (Institute of spatial 

policies 2011, p. 9). According to Landry with the right tool, any city can become a creative 

city. It needs the right conditions for people to think, create, discover, act as well as self-

assessment and changing mindsets to create holistic thinking and civic creativity. A 

movement towards a more imaginative city with people becoming agents of change and an 

embedded culture of creativity leads to addressing urban problems (LANDRY and 

BIANCHINI 1995, p. 25). Landry’s concept emerged more and more as a global movement, 

“that changed the way the city’s dynamics were faced” (OLIVEIRA and PAULINO 2017, p. 

128).  

Besides Landry’s work “The Creative City” concept as well the work “The Rise of the 

Creative Class: and How it's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life” 

by the economic development scholar Richard Florida had a great influence on the image 

of the success for 21st century cities. His work is grounded in Janes Jacobs (1961) 

statements about vital and healthy cities, that require a diverse population (JACOBS 1961) 

and is in essence a restatement of Landry and Bianchini’s “creative city” concept. 

Following a similar approach “that creativity has become the driving force of our economy” 

(FLORIDA 2005, p. 3) the difference is that the “creative class”, who are according to Florida 

knowledge “workers, intellectuals and various types of artists, should be attracted from 

elsewhere to make the creative city on a regional, national and global scale competitive” 

(SHAW 2014, p. 3). By following the policy logic “to bring the global into the local” (LIN 

and HSING 2009, 1320–1322), the creative class brings technology, innovation and 

creativity through knowledge workers, an informative society and high-tech economy to 

the city (FLORIDA 2005, p. 5). With the right conditions, the creative class can be an engine 

of urban regeneration and it can generate initiatives, vibrant cultural activities and cultural 

flagship projects that attract more and more other members of the creative class, that want 

to live in a great quality of place and can also lead to high-tech investors (PRATT 2008, p. 

4).  
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2.2.2 Critical perspectives on culture as a political tool 

“With the disappearance of local manufacturing industries and periodic crises in 

government and finance, culture is more and more the business of cities - the basis of their 

tourist attractions and their unique, competitive edge. The growth of cultural consumption 

(of art, food, fashion, music, tourism) and the industries that cater to it fuels the city's 

symbolic economy, its visible ability to produce both symbols and space” (ZUKIN 1995, pp. 

1–2). 

Over the past several decades, many plans and programs driven by a culture-led 

development have devoted the attention mainly on the economic impact of cultural 

consumption activities in cities, flagship buildings and city centres (BIANCHINI and BORCHI 

2018, p. 46). The focus of such strategies followed by neo-liberal governance is the 

competition between cities on international scale as well as economic growth. This is 

mainly the case when “commerce-led cultural facilities and megaevents and cultural 

flagship projects” are used as catalysts for the regeneration of an urban area to attract 

external visitors (LIN and HSING 2009, 1320–1322). The aim is to encourage consumption 

by creating new cultural infrastructure and landscapes and to attract investment. Guided by 

public–private partnerships these projects are aiming an “extensive urban renewal, mixed 

land uses and infrastructure-led neighbourhood redevelopment” (LIN and HSING 2009, 

1320–1322). Consequently, the new cultural urban area starts to get attractive to investors 

and for the real estate market who start to invest in the area. This encourages the 

valorisation of both real estate and the area and prices are going to increase. Often local 

communities do not profit from the local economic regeneration and have to deal with 

aspects about gentrification, reduction of affordable housing, displacement of lower income 

communities, social inequalities which hinders cultural democracy (BIANCHINI and BORCHI 

2018, p. 46) (OECD 2018, p. 25). 

Further phenomena according to Lin and Hsing (2009) observed in many cities in the last 

years is the kind of gentrification through élite-oriented cultural projects. These sorts of 

cultural projects exclude the horizontal participation of individual or minor communities 

and “neglect to link local meaningful and cultural specificities, unavoidably undermining 

both sides of the cultural and economic interaction in the long term” (LIN and HSING 2009, 

1320–1322). However, most urban cultural policies focus mainly on city centres and many 

programs tend to ignore peripheral and inner-city areas that suffer from “multiple 

deprivation”, a concept, that weighs in factors such as “income and employment 
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deprivation, education, skills and training deprivation, health deprivation and disability, 

crime, barriers to housing and services, and living environment deprivation” (BIANCHINI 

and BORCHI 2018, p. 46).  

Characteristically cultural assets and needs that are present in such neighbourhoods are 

typically ignored by cultural development strategies (ROSENSTEIN 2011, p. 9) (STERN and 

SEIFERT 2007, p. 1). Although as Bianchini and Borchi argue, “from a cultural policy 

perspective, one of the key issues of these areas is the difficulty in access to cultural 

activities” (BIANCHINI and BORCHI 2018, p. 46), relatively less was done to support cultural 

participation and promote the cultural lives of such urban neighbourhoods and their 

residents. 

 

2.2.3 Cultural activities and community development 

The economic weight of cultural activities is increasing within the European Union and the 

cultural economy of the European Union accounts for above 3% of GDP and 5% of 

Employment (OECD 2018, p. 12). The cultural sector is gaining stronger importance for 

economic growth, the technological dimension of culture and attractiveness of cities. 

Indeed as described before, urban policy and community development often follow the 

linkage that social wellbeing is a side-effect of economic development (TJARVE and ZEMĪTE 

2016, p. 2152). Besides, cultural engagement can cause many social and environmental 

benefits and improve the quality of community life (University of Pennsylvania Social 

Impact of the Arts Project (SIAP) and Reinvestment Fund 2017, p. 4). 

A different way to use culture “to rebuild cities is not by placing a shiny veneer over 

crumbling decay, but by using culture to revitalize the urban grass-roots, its 

neighbourhoods, and their residents’ civic engagement” (STERN and SEIFERT 2007, p. 1). 

The enjoyment of culture can enhance life opportunities and improve the quality of life for 

individuals and communities. It generates potential for development by contributing to the 

sense of a place of a community or neighbourhood, reflect an identity that allows the 

originality and distinction of a local area and enforce creativity of people living there 

(OECD 2018, p. 12). By supporting the cultural life, neighbourhoods experience a better 

social fabric, cohesion, conviviality, and citizenship (BROOK 2015, p. 3) 

The area where people live in is shaping their life and influences the participation in cultural 

activities or art attendance (BROOK 2015, p. 3). “Interpersonal interaction like contact with 

neighbours, friends, family or other people in local social networks” influence the decision 
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in participating as well “as information flows from the local media and various cultural 

bodies” (WIDDOP and CUTTS 2012, p. 50). This phenomenon, so called neighbourhoods 

effect, describes how neighbourhoods have a direct or indirect influence on individual 

behaviours. According to Brook, “it is evident that theories of neighbourhood effects do 

not contradict or replace sociological theories of social stratification, but rather explore how 

they operate in space and how access to services and other spatial factors interact with 

them” (BROOK 2015, p. 3). Cultural activities can be a critical element for community 

building processes. The variety of such activities ranges from poetry, dance, theatre and 

music and also beyond that “block parties, school and church fairs, public barbeques, street 

performance”, to cultural assets like libraries and schools, public parks and community 

centres. To complete, “smaller cultural sector businesses such as galleries, dance and artist 

studios” as well as independent book or music stores, coffee shops, bars and restaurants 

contribute as community gathering to the cultural life in neighbourhoods (DUXBURY et al. 

2016, pp. 9–10). A strong variety of cultural activities can also create jobs and economic 

value, social dynamics and mobilize resources which contributes to the improvement of the 

quality of life and at the same time makes neighbourhoods attractive for residents, visitors 

and innovators (OECD 2018, p. 12). It shows that it is important to not just dedicate cultural 

development to economic growth but also “to support the diverse cultural lives of city 

residents, including everyday and neighbourhood cultural activity. Cultural plans should 

explicitly address how large-scale development will affect neighbourhood economies, 

cultural activities and quality of life, how the culture of neighbourhoods will benefit, and 

how residents can participate in decision-making” (ROSENSTEIN 2011, p. 14).  

Therefore, it is important to understand local cultures and histories of communities. 

Commitments between residents “based on culture and common identity, can be seen as a 

potentially important tool in sustaining local government” and development (Unesco 2020, 

p. 1). “Local governments should focus cultural policies on citizens and their priorities 

rather than serve the interests of the professional elites of the cultural sector citizen-based 

policies” (DUXBURY et al. 2016, p. 20) Putting community development at the core of 

cultural policies is a key tool for a sustainable development of neighbourhoods and cities 

(BROOK 2015, p. 3). 
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2.3 The inclusion of culture in the UN’s sustainable development 

goals 2030 

In the 1980s, the United Nations developed a common vision of a sustainable development 

path. This vision is built on the three dimensions of economic growth, social inclusion and 

environmental balance and are establishing a paradigm of sustainability (UCLG 2010, p. 

4). The aim was to use these three pillars as the pattern for local, national and global 

strategies for development and were therefore embodied in the United Nations report “Our 

Common Future”, also known as the Brundtland Report (1987). Further, the three 

dimensions established in the United Nations conference on environment and development, 

the Rio de Janeiro Earth Summit in 1992, as the paradigm of sustainable development 

(UCLG 2010, p. 4). 

With the argument that these three dimensions alone do not reflect the complexity of the 

current society, many voices by researchers and institutions including UNESCO and the 

World Summit on Sustainable Development, have been calling for the inclusion of culture 

in the sustainable development model (Culture2030Goal campaign 2019, p. 25). “The 

world is not only facing economic, social, or environmental challenges”, but creativity, 

knowledge and diversity are important bases for dialogue for peace and progress and 

“intrinsically connected to human development and freedoms” (UCLG 2010, p. 4). 

“Cultures ultimately shapes what we mean by development and determines how people act 

in the world” (UCLG 2010, p. 4). 

In 2015 the United Nations developed a new Agenda 2030 for the Sustainable Development 

Goals, including the creation of 17 Goals for sustainable development. The creation of a 

new agenda increased the attention, and voices supporting the inclusion of culture as the 

fourth pillar and specific goals devoted to culture continued and several global cultural 

networks campaigned under the banner “The Future We Want Includes Culture” known as 

the #culture2015goal campaign (Culture2030Goal campaign 2019, p. 5). The campaign 

“highlighted the importance of cultural diversity and the need for a more holistic and 

integrated approach to sustainable development” (Culture2030Goal campaign 2019, p. 11). 

The Agenda 21 for culture argues that culture is at the heart of sustainable cities and is a 

“key in the success of sustainable development policies, as driver and enabler of 

development and people-centred societies” (DUXBURY et al. 2016, p. 7).  

The approach explores the relation between culture and sustainable development for the 

development of the cultural sector including heritage, creativity and cultural industries 
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itself and “aims to ensure that culture has its rightful place in all public policies, particularly 

those related to education, the economy, science, communication, environment, social 

cohesion and international cooperation” (UCLG 2010, p. 4). The role of cultural practices 

and values in sustainable development must be explicitly recognized, supported, and 

integrated into planning and policy in a systematic and comprehensive way. Culture must 

be integrated and operationalized in the sustainable development, sustainability planning 

and implementation processes of cities (DUXBURY et al. 2016, p. 6). Some of the UN’s 

goals and targets for Agenda 2030 relate culture to sustainable development and create a 

new global asset to fight inequality and promote justice and inclusive, resilient cities 

(Culture2030Goal campaign 2019, p. 93). 

 

2.4 From cultural policies to cultural governance 

Cultural policies describe the totality of a government’s activities that consider the arts, 

cultural industries, humanities and heritage (SCHUSTER 2003, p. 1). They range from 

stimulating participation in cultural activities to culture in the much broader sense of habits, 

customs, or traditions, e.g. of certain social groups or populations. (OTTE 2019, p. 4). 

Typical examples of activities addresses by cultural policies are performing and visual arts, 

historic preservation, humanity programs, the of support libraries, archives, fairs, festivals, 

music, folk dancing and crafts and as well educational programs in schools and universities 

(MULCAHY 2017, pp. 13–14). The public sees cultural policies mainly as financial support 

for the arts and culture. Although funding is a key issue, cultural policy is not only the result 

of financial support (SCHUSTER 2003, p. 1) . 

Instead it covers a wide variety of administrative interventions and policy tools, from 

market regulation to organizational reform many agencies are involved in shaping cultural 

policies (DUBOIS 2001, p. 464). Therefore, some authors recommend to use a concept of 

“cultural governance” when speaking about shaping cultural policies (BENNETT 2001, p. 

3092) (SCHMITT 2011, p. 30). The general concept of governance describes the broader 

shift from government to governance by a wider inclusion of society and the private sector 

in policies (KOOIMAN 2007, p. 67). It means the interaction between the actors like public 

and private stakeholders, governments and non-profit organizations by which policy 

decisions are conducted (TAMYKO et al. 2014, p. 8). 

According to Schmitt, new terms and concepts to describe a phenomenon appear for several 

reasons. These range from the transformation of social and political circumstances to the 
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perception of older concepts as deficient. Furthermore, scholars who are willing to separate 

themselves or social actors outside academia that have an interest in the spread of a concept 

can be reasons (SCHMITT 2011, p. 19). The success of the concept and the increasing use 

of governance by scholars and “politicians and political institutions can be seen as a 

reaction to the fact that the traditional terms of sovereignty and government no longer 

appeared suitable for describing processes of making binding decisions and enforcing them 

in the present era. And this applies to political steering in local and regional contexts, as 

well as in the sphere of international politics” (SCHMITT 2011, p. 19). However on the other 

hand, Schmitt describes the term governance as an “academic buzz word such as 

sustainability that […] has gained a normative charge, at least within its semantic field, for 

instance in the combination good governance” (SCHMITT 2011, p. 19). Further, Kooiman 

argues that a “bandwagon effect” of the spread of the concept cannot be denied, which 

means that beliefs and ideas increase the more that they have already been adopted by 

others. As more people come to believe in something, others also "hop on the bandwagon" 

(KOOIMAN 2007, p. 68). The concept has become widely popular across scholars from 

different disciplines like public administration, political and social sciences, management 

and economy. It has been embedded in almost every international organization and 

democratic government and became important in all kind of political fields such as 

environmental governance or risk governance (KOOIMAN 2007, p. 67).  

Cultural governance “combines the governance approach from the social sciences with 

thoughts about cultural phenomena and objects as found in the humanities […] and the 

cultural studies” (SCHMITT 2011, p. 51). It describes the governance of culture, which 

“includes cultural policy made by governments, buts extends also to cultural influence 

exerted by non-state actor and to policies that influence culture indirectly. A broad 

interpretation of "governance" could also include government policies outside the scope of 

cultural policy which nevertheless impact culture” (SCHMITT 2011, p. 30). The meaning of 

cultural governance depends on the understanding of the concepts of culture. This varies 

from a “narrow” view on culture with reference to cultural institutions and arts and a “wide” 

view with culture understood in a wider sense such as a society’ way of life (SCHMITT 2011, 

p. 30). In a narrow sense, cultural governance relates to “political negotiations about 

established cultural institutions or cultural forms, such as theatre, music or opera, and to 

the control, the societal production and definition of cultural heritage” (SCHMITT 2009, p. 

105). In a holistic view, cultural governance deals with the (self-) regulation of the so-called 

“cultural industry” in other words at the manner of interaction of market, cultural economy, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifestyle_(sociology)


 

20 

 

the production of meaning in society and cultural production. This includes the “formation 

of taste and the use of language” (SCHMITT 2009, p. 105). It can also describe measures 

taken by the state in respect of cultural forms of expression, symbols and cultural 

orientation systems of minorities, and especially of suppressed ethnic groups or subcultures 

(SCHMITT 2009, p. 105). 

Cultural planning practices at the local level in cities and communities are indirectly linked 

to global forums and a global cultural governance like UNESCO, the World Bank and the 

UN Human Settlements Programme (UN-Habitat). The most dominant player in global 

cultural governance is UNESCO, that attempts to achieve local level through strategies and 

programmes and with guidelines that may incorporate into law (DUXBURY and JEANOTTE 

2010, p. 517). Further, UNESCO promotes public social private partnerships in the cultural 

area and has been emphasizing the importance of cities, with non-profit organisations 

participating in local governance (DUXBURY and JEANOTTE 2010, p. 517). 

The director general of UNESCO, Audrey Azoulay, states on the convention global report 

“re/shaping cultural policies:  

“Our roadmap is clear and requires the cooperation of governments and non-

governmental actors in four key areas: strengthening governance for culture, improving 

the conditions for the mobility of artists, integrating culture in sustainable development 

strategies, and promoting human rights and fundamental freedoms” (Unesco 2017, p. 3) 

To that, many other public and private foundations are operating actively and 

internationally. Local networks of municipalities like United Cities and Local Governments 

aim to achieve  global cultural policies, while making use of sharing knowledge and 

collective functions to support local strategies. “In addition, many public and private 

foundations that operate internationally provide direct funding to enable cultural planning 

initiatives and indirectly influence the ‘global cultural policy’ realm through their 

investments. Many also contribute to configuring and enabling the terrain on which cultural 

planning initiatives occur” (DUXBURY and JEANOTTE 2010, p. 517). 
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2.5 Access to culture and cultural participation 

“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy 

the arts and to share in scientific advancement and its benefits” (Article 27 of the Universal 

Declaration of Human Rights). 

“The right to take part in cultural life” has been stated in both Article 15 of the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and Article 27 in the 

Universal Declaration of Human Rights (United Nations) (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, 

pp. 5–6). Nowadays, the concepts of cultural participation and access to culture as a 

fundamental right of all people has become more central than ever (MARGHERITA 2018, p. 

1). Duxbury argues that it should be fundamental in all cultural policies to prioritize the 

right of all people to participate in cultural life and gain equal access to culture (DUXBURY 

et al. 2016). Meaning, equal rights and opportunities for all people to develop themselves, 

use cultural services and participate in cultural life and activities (LAHTINEN et al. 2017, p. 

1).  

However, available data from the European Commission illustrates that a significant 

section of the EU population still does not participate in mainstream cultural activities. 32% 

of all EU residents did not read a book in the last twelve months or did not go to the cinema 

(48%). Much lower is the percentage of non-participation for activities such as visiting a 

museum or art galleries (62%), concert (65%) or theatre (72%) (European Commission 

2013, p. 7). To that end, people in more deprived circumstances in terms of income, 

educational level and degree of urbanisation are participating significantly less than people 

with higher education profiles or higher incomes (European Commission Eurostat 2019, p. 

134). Hence, some people may be excluded and marginalised from participating in cultural 

activities which lowers “possibilities for people to develop social and cultural connections 

that are important for the maintenance of satisfactory levels of coexistence in conditions of 

equality” (European Agenda for Culture 2012, p. 12).  

Access to culture and cultural participation are closely related terms. Cultural participation 

ranges from being an audience member like listening to a concert or visiting a cultural 

facility to practicing and being fully engaged in performance, creation and art. Hence, 

cultural participation acknowledges that culture and arts are an interactive rather than 

passive act (ATECA-AMESTOY et al. 2017, p. 37).  

Cultural participation takes place on site, in the quarters and associations, in the cultural 

centres and social institutions of the country. Moreover, the term “accessibility” is 
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important to define, as often it is mainly related to physical disabilities. Nevertheless, 

referring to the wider public, any kind of social groups or individuals can face accessibility 

problems in different forms. “It means the ability of everyone to use a service or a product, 

regardless of specificity such as disability or age, is a matter of usability, whereby anything 

that is not accessible for a user is not user- friendly” (DEFFNER et al. 2015, pp. 2–3). 

Accessibility should not be confused with availability, which only means that a service or 

product is obtainable but does not guarantee that the service or product is accessible for all. 

Aspects of accessibility do not only refer to infrastructure, but to accessing services, 

facilities and goods and can also be advanced by supporting participation, understanding 

or offering information and engaging in activities (LAHTINEN et al. 2017, p. 1) (DEFFNER 

et al. 2015, pp. 2–3).  

Policies for “access to culture” and “cultural participation” aim to ensure equal 

opportunities for the enjoyment of culture. Success can be gained through the 

implementation of strategies and programmes focusing on increasing participation, and the 

removal of barriers. Culture, if considered as a “distinctive feature of every human being 

and community” (Unesco 1982, p. 41) as well as a universal right, implies that everyone 

should have equal access (BRUGG BAWDEN 2002, p. 11). “Any discussion of access to 

culture needs to cover areas such as financial means and public spending, social integration, 

skills and education, geographical and social isolation, minority rights, cultural rights and 

freedom of expression. All of these have an impact on access to and consumption of culture 

and are potential barriers to broad public participation in a rich cultural life” (PASIKOWSKA-

SCHNASS 2017, p. 1). The aim should be that all people can enjoy the same benefits and 

cultural services at all levels and on multiple scales equally. Nevertheless, a “truly equal 

access to cultural experiences may be a dream, but equitable access can be seen as a civil 

right and to enable fuller participation in the cultural life of the nation and to foster creative 

citizenship, barriers to it must be lowered” (BRUGG BAWDEN 2002, p. 11).  

Several barriers can exist that some groups of people or geographical locations can face. 

Although if an area or city is rich in cultural life, it does not mean that everyone is enriched 

and empowered equally. Geographical or physical barriers are mainly recognisable in 

remote rural areas, small towns or peripheral located neighbourhoods because of spatial 

distances, isolation and/or morphological shape of a neighbourhood or area (BRUGG 

BAWDEN 2002, p. 13). The geographical location and a lack of transport may separate 

people and communities from cultural facilities. Hence, built infrastructure and facilities 

can incorporate barriers in their very design, particularly for people with a limited mobility 
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(BRUGG BAWDEN 2002, p. 13). Social barriers relate to person’s social and financial 

backgrounds and includes issues such as social exclusion or isolation, minority and cultural 

rights, unemployment and educational levels. Insufficient financial means can prevent 

cultural access to people because of cost and budgetary allocations, like inadequate funding 

or entrance fees and public transport tickets (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, pp. 13–14). 

Digital barriers refer to the lack of electronical equipment, digital skills, competences and 

connection to the internet. Internet-use is still linked to “income and education level, 

gender, age, nationality, linguistic and ethnic background” (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, 

pp. 24). Digital access to cultural services and goods plays an important role nowadays and 

can open new possibilities for consumers and help to overcome physical barriers (BRUGG 

BAWDEN 2002, p. 13). Intellectual barriers in culture relates to interest in cultural 

activities, provision of information, life choices or linguistic barriers and perceptions of 

culture. Some people do not have the specialised technical or scientific knowledge to 

understand and be aware of information relating to cultural activities and its enjoyment. 

Further, sensory disabilities such as blindness or deafness and other forms of limitations 

present strong barriers in the enjoyment of cultural life (European Agenda for Culture 2012, 

p. 39).  

 

 

 
Figure 2: Barriers that can prevent access to culture. own illustration 
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2.6 Bourdieu’s theory of cultural capital and elitism 

 “Access is the key in enabling the creation of anti-elitist, purely democratic – i.e. 

egalitarian – societies. If only the few access the arts and cultural goods, the very notion 

of governance on a broader scale is denied to the citizen” (BALTÀ 2013, p. 9). 

Sociologist theories, like the theorisation of the sociologist Pierre Bourdieu (1984) “How 

cultural tastes originate in and perpetuate social stratification” explain a reduced 

accessibility to cultural activities and goods in relation to the social-economical background 

of a person (BOURDIEU 1984, p. 13). Bourdieu argues in his work “Distinction: A social 

critique of the judgement of taste”, “that cultural tastes and practices are socially 

constructed and performed, higher status groups differentiate themselves or gain 

distinction” by consuming “legitimated” culture (BOURDIEU 1984, p. 13). Besides, other 

scholars who work in the field of cultural consumption build on Bourdieu’s theory and see 

a clear link between “social stratification and cultural consumption” (WIDDOP and CUTTS 

2012, p. 48). As Bennett et al states, it “has become the “accepted truth” that consumption 

is still bound up in social hierarchies. Class remains a central factor in the structuring of 

contemporary cultural practice” (BENNETT et al. 2009, p. 52). 

Further, Bourdieu discusses the terms elitism and populism in relation to art galleries and 

their accessibility. His concept builds on the theory of a “cultural competence” that is 

expressed in the form of codes, specific to the art forms. According to him, the “cultural 

competence” depends on the family and educational background. Further, he argues that 

“the exclusivity which his concept implies, reinforces class divisions, enabling the cultural 

elite to dismiss those who have not attained its level of cultural competence” (MCLEAN 

1997, pp. 24–25). 

Elitist views and the populistic dissemination of high culture are still represented in 

discussions of public culture and cultural policies. Proponents argue that cultural policy 

should recognize aesthetic quality as important for public subvention. However, this view 

is less represented nowadays, Bourdieu’s theory was written 40 years ago and was mainly 

referred to art galleries “where visitors are much more sharply differentiated along lines of 

education and status […]” (MCLEAN 1997, p. 25).  
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2.7 Democratization of culture or cultural democracy 

Democratisation of culture and cultural democracy are two complementary but often 

controversial perspectives on the primary focus and aims of government and the increased 

engagement of European states in the cultural sector in post-war Europe. Democratisation 

of culture focuses on a long-standing belief in the “civilising value of the arts” and a 

“consequent desire to democratise access to it” (MATARASSO and LANDRY 1999, p. 14). 

The role of governments is to extend access to the public who do not have adequate access 

to ‘high culture’ due to low income or education. For many years in Europe, government 

cultural policies have followed the strategy of democratisation of culture and have tended 

to prioritise access issues in terms of the reduction of admission prices, access to education 

programmes or free entry to museums. “A mark of success for a cultural policy would be a 

demographic structure for attendance of major artworks that matches that of the total 

population” (EVRARD 1997, pp. 167–168).  

Critics argue that the democratisation of culture is top-down elitist and that this approach 

to culture ignores “cultural expressions and practices outside of the mainstream canon” 

(Educult 2013, p. 51). By contrast, a model of ‘cultural democracy’ is more recent and has 

precedents in some 19th century cultural and political movements. In this perspective, 

culture is recognised as an everyday expression and cultural policies are seen beyond the 

focus on access to cultural activities and go beyond educating people in the appreciation of 

approved culture. It focuses on inclusion, diversity and increasing access to the means of 

cultural production and distribution and involves the recognition and inclusion of diverse 

cultures in public decision-making processes (GATTINGER 2011, p. 3). “The principle of 

cultural democracy […] has subsequently vied for primacy with that of the democratisation 

of culture. Although, given the changing nature of society, they are not necessarily mutually 

exclusive, they have tended to polarise political debate around cultural policy in many 

European countries” (MATARASSO and LANDRY 1999, p. 14). The Council of Europe links 

“cultural rights with cultural democracy; defined via a set of commitments that include 

“respect for cultural diversity; fair and equitable access to cultural resources and support; 

population's participation in cultural policy-making; and active participation in community 

cultural life” (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, p. 12). In sum, democratisation of culture and 

cultural democracy are policy objectives: the first focuses prevailing on access to popular 

culture and the second involves inclusion, diversity and equality in the problematisation of 

accessing culture (MATARASSO and LANDRY 1999, p. 14).   
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3 METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

The following chapter describes the methodological and analytical approach applied in this 

research. It starts by explaining the purpose of the research and the integration in the ROCK 

project. Further, the selected research methods, the data collection and analysis are 

described. At last, my personal subjectivity and bias in relation to the research topic are 

addressed.  

 

3.1 Research approach and purpose  

My interest for urban regeneration and the role of culture for cities arose through pre-

research and seminars that I participated within the studies of urban development at my 

home institution, the University of Kiel, and during my studies abroad, at the University of 

Lisbon. Moreover, after living in total almost two years in Lisbon and characterised through 

my analytical and trained mind as a social-science researcher, I observed many fast 

transformations emerging many challenges within the urban and social context of the city. 

Due to a pre-research about cultural and creative industries in the riverside area of the 

ROCK intervention area in Marvila and Beato, I already got familiar with the case study 

area, the political strategies and the work within the research group of the ROCK project. 

During the implementation of this pre-research I could find out that, considering culture, 

the urban development and regeneration strategies of the city of Lisbon often aim to create 

economic growth and to make the area attractive for further investment.  

However, one of the biggest issues many European cities and all over the world are facing 

nowadays are processes of gentrification and social segregation, which is particularly the 

case in Lisbon, where the dislocation of local population through foreign investment and 

new residents as well as rising prices are intensifying inequalities. Therefore, I awoke a 

natural curiosity regarding sustainable ways of urban regeneration, Lisbon’s urban cultural 

policies, particularly on the policy field of access to culture and cultural participation. I see 

unequal access on the one hand as a reason for enforcing inequalities but on the other hand 

a chance to reduce inequalities by enhancing access and through well-shaped public 

policies.  

Hence, I argue that for a (socially) sustainable city, the citizens’ wellbeing, quality of life 

and equality should be the key in urban policies. Therefore, the first approach in all cultural 

policies should be equal rights and access for everybody to cultural goods, products and 

urban space. It contributes to a higher quality of life and, as a side effect, increases the 
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economic weight of neighbourhoods which leads to reinforcement of the community and 

local population.  

The purpose of this research aims to analyse barriers that prevent access to culture within 

a cultural-led urban regeneration strategy in the parishes of Marvila and Beato. 

Furthermore, it tends to give policy recommendation for policymakers to work on strategies 

how to remove such barriers and to highlight social inequalities, to raise people’s awareness 

and to improve social conditions. Hence, it aligns with an “action research” approach that 

is connected with emancipatory ideals (LEDWITH 2017, p. 56). 

 

3.2 Integration in H2020 EU Project “ROCK” 

This work is prepared and integrated in the action-research project ROCK “Regeneration 

and Optimization of Cultural heritage in creative and Knowledge cities” 

(https://lisboa.rockproject.eu/), co-funded by Horizon 2020 of the European Union (2017-

2020). The project works on heritage-led regeneration in the eastern part of Lisbon, within 

the district of Marvila and Beato. The aim of the project is to contribute to urban 

regeneration by the use of cultural heritage as a unique and powerful engine and for 

sustainable development. The approach of the project is to convert historical cities into 

intelligent, resilient, sustainable, creative and knowledge cities.  

The implementation builds on the valorisation and innovative reuse of its material and 

immaterial cultural heritage in the ROCK intervention areas of each city and by bringing 

local residents, public and private agents together and generate local partnerships through 

participatory activities and initiatives (FALANGA and CORRÊA NUNES 2019, p. 575). The 

project is funded by the European Commission within the Horizon 2020 framework and 

started in 2017 by drawing on the model of “creative cities” (UNESCO, 2005) towards 

cultural heritage-led urban regeneration. It includes 33 institutions from 13 countries and 

involves at least one partnership between a university and a public administration 

institution, dissemination network, consulting group, SME or industry driven association 

(ROCK project 2020, p. 4). The international consortium comprises three replicator cities, 

Bologna (Italy), Lisbon (Portugal) and Skopje (Macedonia) that replicate models of 

effective regeneration and adaptive reuse in historic city centres implemented in role model 

cities (ROCK project 2020, p. 4). In Lisbon, the project is led by the Institute for Social 

Sciences – University of Lisbon (ICS-UL) in cooperation with the Lisbon’s City Hall 

(Câmara Municipal de Lisboa).  
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This institutional partnership aims to facilitate the project’s adopted methodology, based 

on an action-research approach. In the ROCK context, the methodology’s goal is to create 

an ongoing dynamic between actions carried out in the research area and the production of 

new scientific knowledge. Whereby the City Hall has the power to implement policies in 

the area, the university has the ability to inform and analyse through action-research how 

that can occur in the best possible way. Apart from the replicator cities, seven further 

European cities are involved in the project. These role models cities Athens (Greece), Cluj-

Napoca (Romania), Eindhoven (Netherlands), Liverpool (England, UK), Lyon (France), 

Turin (Italy) and Vilnius (Lithuania) are all characterized by a knowledge-based economy 

and get regularly together to share visions, knowledge and skills within the project, 

involving local actors, associations, students and businesses. The objective is to give new 

values, meanings and functions to public spaces and structures. All the partner cities 

function as laboratories to test new models of urban regeneration and lead the urban 

transition, following an integrated circular model based on six connected pillars: circles of 

creativity, culture, regeneration, knowledge, security and sustainability. All the pillars draw 

strength from each other to determine the future of cities and are presented in the graphic 

below (ROCK project 2020, p. 4). 

This work is carried out within the research group of the Social Science Institute of the 

University of Lisbon that implements the ROCK Project for Lisbon together with the 

municipality of Lisbon. Following action-research methods, data is collected collectively 

and knowledge shared regularly. This master thesis profits on the one hand from the 

participation within the project by the shared knowledge, data, information and contacts. 

On the other hand, the project gains from the contribution of scientific output. Already in 

a pre-research about cultural and creative industries in the territory, the participation in 

regular project-meetings started and continued over a period of one year and six months, 

until the end of the project. From the beginning of joining the project, I was supervised and 

introduced into the field by the research group members.  

The implementation of the ROCK projects is guided by six components that together build 

the “ROCK circle” (see Figure 3). By including all these components of the circle, hence 

the project covers many fields of research that are applied in relation to the ROCK 

intervention areas. This work aligns to the field of “open access” in the “cultural circle” as 

illustrated in Figure 3. It is as well important to distinguish between cultural heritage, which 

stands for “the valued objects and qualities such as historic buildings and cultural traditions 

that have been passed down from previous generations” (DEFFNER et al. 2015, p. 3) and the 



 

29 

 

term culture as it is described in chapter 2.1. Accordingly, its outcomes of cultural activities 

and cultural products, like “the arts and other manifestations of human intellectual 

achievement regarded collectively. In other words, the difference between Culture and 

Heritage can be defined as temporal” (See figure 4) (DEFFNER et al. 2015, p. 3).  

 

Figure 3: Components of the "ROCK Circle" (website ROCK project, 2020) 

 

 

  Culture 
Heritage 

PAST PRESENT 

Figure 4: Culture and heritage according to time (DEFFNER et al. 2015, p. 4) 
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3.3 Research methods 

This research is carried out through extensive fieldwork and the application of mixed-

methods through quantitative and qualitative data. Mixed-methods approaches are used to 

combine quantitative data like census and demographic data with qualitative data, which 

are particularly important in questions about equality and community development 

(SILVERMAN 2015, pp. 154–155). The field of participatory action research has become 

increasingly popular for planners and urban development “as more planners attempt to use 

research to empower community residents and other stakeholders. The fusion of equity 

planning and action research offers the potential to transform planning research and level 

hierarchies in society. A growing body of work has been initiated to promote the 

development of this stream of methodological development” (SILVERMAN 2015, pp. 154–

155). 

The applied research methods are constituted in the next subchapters. The collected data 

presents the main stakeholder who are directly addressed through or involved in the cultural 

sphere in Marvila and Beato and/or involved in policy making and the cultural governance. 

The applied data is based on (i) a survey with 368 residents in the ROCK intervention area 

conducted between June and August 2019 by the ROCK project (ROCK project Lisbon 

2020), focus group discussions with cultural agents and stakeholders with a total of 20 

cultural agents who are based or work in the intervention area held on the 7th February 

2020 in the library in Marvila, (iii) individual interviews with experts that work on or are 

politically active in the area of accessibility and cultural participation and (iv) participative 

field observation and desk-research.  

Figure 5: Methods and data collection, own illustration 
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3.3.1 Quantitative data  

In 2019, the ICS research team designed and implemented a survey with residents in the 

parishes Marvila and Beato within the ROCK intervention area named “ROCK Lisbon 

Survey”. It aimed to gain a comprehensive data collection about the following seven 

sections: Cultural Heritage, Urban Changes, Urban Voids, Urban Mobility, Local 

Economy, Future, Citizen Participation and knowledge about ROCK Project. The data 

collection was undertaken between May and August 2019. In total, 368 people were 

selected by the Stratified Proportional Quota sample and identified from available data 

(Instituto Nacional de Estatistica 2011) on resident population, sex and age to reproduce 

“the proportion that the identified groups have in the general population (ROCK project 

Lisbon 2020, p. 3). The data is analysed through descriptive and inferential statistical 

methods (ROCK project Lisbon 2020). The results of the survey are applied in this research 

to represents the residents needs and opinions, mainly in terms of usage of and willingness 

to visit cultural facilities and in terms of mobility and transport. 

Further quantitative data was collected through a short survey, subsequently on the focus 

group discussion, which is explained in the next chapter. The survey was replied by the 

participants (cultural agents that work or are based in the area) during the coffee break in 

the focus group meeting. It is used as an addition to the qualitative data and was analysed 

through Microsoft Excel and proved for correlation.  
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3.3.2 Focus group discussion 

On the 7th of February 2020, a focus group discussion meeting was organised in the Library 

of Marvila. All cultural agents who are based or work in the cultural field in the Rock 

intervention area were invited. To conclude the cultural sphere, the library of Marvila and 

the cultural department of the municipality of Lisbon were represented, too. The group 

discussions gain to identify the barriers and problems in terms of access to culture and 

cultural participation and to represent the needs and opinions of the cultural agents in the 

territory. The discussions were organized and planned together with the help of two other 

members of the research group of the ROCK project.  

The method of focus group discussions was chosen to generate naturally discussions among 

participants. The interaction between them can “encourage the participants to collectively 

address topics to which, as individuals, they may have previously devoted little attention” 

(BARBOUR 2014, p. 23). The advantage of this type of group discussions is to generate an 

open and friendly atmosphere, where the participants just speak together like in a usual 

communication about a topic. In this way, not only the discursive exchange of arguments 

happens, but as well narratives and interactions between the participants in a natural way 

of communication (BAUR and BLASIUS 2014, p. 560). Further, the meeting was successful 

not only for research reasons, but as well for networking and exchange between the cultural 

agents (BAUR and BLASIUS 2014, p. 563).  

First, around 36 participants confirmed their attendance, from which 20 participants were 

actually present at the meeting. The participants were divided in four different groups with 

five participants per group. This follows the benchmark according to Morgan, of three to 

five groups of different discussion and between four to eight participants each group. A 

higher number of different groups would not lead to gain more knowledge; a theoretical 

satiation is usually achieved with three to five groups. Further a good selected group size 

is important to keep the discussion fluent and to not exclude anybody from the discussion 

(MORGAN 2009, p. 14). 

Additionally, it is important to generate heterogenic groups, to avoid having mainly the 

same type of institutions together. That’s why in the preparation for the focus group 

meeting, each cultural agent was categorised by the following: cultural association; cultural 

institution; creative spaces; cultural projects; dance; festival; galleries and visual artists; 

theatre; scenic art and others. In the preparation, they were assigned to different groups.  
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In this way, the participants had an homogeneous background of knowledge and 

experiences in the cultural sector and the area, but no homogeneous opinions to avoid too 

much agreement between the participants which could be in risk that it leads to an 

unproductive and superficial discussion (BAUR and BLASIUS 2014, p. 563).  

The group discussions were hold on four different tables at the same time, with 25 minutes’ 

discussion at each table and in total of three hours, including coffee breaks, introduction 

and conclusion (see figure 6). On the one hand, because it is not possible to moderate four 

tables at the same time, each group was moderated by one member of the ROCK project, 

who are experts in the field, PhD students or post-doc candidates. On the other hand, all 

the discussions were guided in Portuguese, whereby I still would not have been able to 

guide a discussion with the same quality as the ROCK members who are native or 

completely fluent speakers in Portuguese. The moderators were the central part of each the 

group discussion and guided the discussion while listening actively and at the same time 

making details more visible. Each table had a main discussion question and a further 

guideline for the moderators as an orientation of questions without being too close to the 

guideline and keeping a flow in the discussion of the participants (BAUR and BLASIUS 2014, 

pp. 563–564). I took part in the position of a coordinator, by organizing that everything was 

going according to the plan, e.g. organizing the time, coffee breaks, welcoming and as a 

co-moderator on table two, which handled the topic about challenges in the area and access 

to culture, the key part of my research. All discussions were recorded with recording tools 

and afterwards transcribed into notes and translated to English. All participants signed that 

the discussions can be used for research purpose and can be quoted.  

 

 

  

Figure 6: Implementation and structure of focus group discussions. own illustration 
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3.3.3 Semi-structured Interviews  

Additional to the focus group discussion, three individual interviews were undertaken to 

dive deeper into the opinion of experts and political actors in the field. Interviewee A is a 

representative of the municipalities company EGEAC that is responsible for managing 

some of Lisbon’s key cultural spaces and implementor of cultural policies of Lisbon. 

Although EGEAC has less political power in decision making processes than the cultural 

department of the municipality of Lisbon, it is actively involved in shaping cultural policies 

in Lisbon. The interviewee explicitly works in the field of accessibility and cultural 

participation within EGEAC and is an expert and policymaker in this field. Interviewee B 

is the executive director of the Association “Acesso Cultura” (Access Culture). This 

association goes out of the since 2003 existing informal group GAM (group for 

accessibility in museums), became the official association “Acesso Cultura” in 2013 and 

has the mission to promote physical, social and intellectual access to cultural participation 

in Portugal. The association does important political and informative work by giving 

workshops, seminars, conferences, debates and through publications and networking. In 

this research the association represents one of the main agencies in the involvement of 

cultural governance on access to culture and cultural participation. The last Interviewee C 

is a performance artist, based in Lisbon and using the library of Marvila for rehearsing. In 

2013 she had an accident during rehearsing and has since then been reliant on using a 

wheelchair. Since her accident, she has been a political voice for fighting for rights for 

better accessibility, particularly for people with a limited mobility, e.g. disabilities, elderly 

etc. and fights for better conditions and rights for disabled artists in Portugal. Additionally, 

two interviews that were conducted in 2019 in a pre-research (study project) are used in 

this research, as they give relevant information about and represent the cultural sphere in 

the case study area. Interviewee D runs a large art gallery in the riverside area of Marvila 

and Interviewee E works as an artist and is the owner of an artist studio.  

The interviews seek to understand how concepts about the access to culture and to cultural 

participation are understood, how cultural policies are implemented, what kind of 

knowledge, assumptions and priorities are considered and which needs and visions for 

increasing access to culture and cultural participation in the case-study area and beyond are 

important. As a method, face-to face interviews were used with a semi-structured guide 

that kept broader topics in more open questions. The guide was produced through analysed 

data from desk and literature research and participative observations. 
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Interviewing as a research method is well-documented and represents an essential tool for 

collecting qualitative data. Generally, to conduct interviews with key stakeholders allows 

for gaining “detailed and focused insights into how individuals perceive a topic of interest 

to researchers” (Silverman 2014, 149). The method of face-to-face semi-structured 

interviews guarantees beneficial features because of its flexibility and to not choose 

questions too narrowly, but encourages the interviewee to talk freely which “makes it easy 

for interviewees to respond” (CLOUGH and NUTBROWN 2007, p. 134). An open approach 

gives the interviewee possibility to develop their answers with their personal experience 

and allows sufficient space and time for unexpected topics and issues to arise and the 

interviewer to ask supplementary questions for deeper understanding in certain situation. 

The topics to be explored in the interviews will be automatically led in the interests and 

emphasis of the interviewee, whereby the interviewer can ask deeper for a better 

understanding of the issue (BOHNSACK et al. 2011, p. 58). However, to have a semi-

structure in the guide helps to come back to the right path of the interview and find a 

structure in the topics the interviewer wants to find answers to.  

All interviews were conducted in English and recorded by the existing recording function 

in a smartphone. By recording the conversation with the interviewee, the conversation and 

their formulations can be transcribed and used for the research, after interpreting and 

analysing the collected material. All interviewees have approved the use of these excerpts 

for research. 

 

3.3.4 Participative field observation 

Already before starting this thesis, several side visits to the parishes of Marvila and Beato 

took place, both to get familiar with the case study area and to gather information about 

population, spatial allocation and the physical accessibility. Site walks were always made 

by foot, to have a close physical interaction with the space (PIERCE AND LAWHON 2005, p. 

2). This continued by a regular presence in the area and the participation in community 

group meetings, assemblies with the municipality, parish and residents’ meetings or events 

organised by the ROCK project. Important for observation were the presence in the 

community group “4 Crescente”. These meetings are organised by residents in the area to 

discuss issues of their neighbourhood and to be participatory involved in the political 

decisions in their neighbourhood. The municipality of Lisbon tries to reply the demands of 

the community and to involve them in the policy making decisions.  
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Particularly interesting for this research was the “annual decentralized public meeting”, that 

takes place once a month in a different parish of Lisbon. In this meeting 20 speakers can 

register and will be heard by the municipalities’ responsible councillors of the departments 

of housing, urbanism and culture. It was hold on the 20th February in the library of Marvila. 

Important topics to future political plans in the neighbourhood, education, gardening 

projects, housing and the municipalities plan to bring a few cultural institutions in the inner 

part of Marvila in some vacant ground floor buildings, were discussed. While attending 

those meetings, I could follow and observe the political interest of the residents in the area 

and the reaction and replies of the responsible councillors of each department of the 

municipality.  

 

3.3.5 Analytic framework: Analysis of data  

To make sense of the collected data and transform it into results, the interviews and focus 

group discussions were transcribed and afterwards analysed throughout the research 

process by coding, that is according to Silverman “a core activity in data analysis” 

(SILVERMAN 2015, p. 143). “The aim of data analysis is to enable outcomes that make 

connections, identify patterns and contribute to greater understanding” (GLESNE and 

PESHKIN 1992, p. 146). In a systematic way and with ongoing examination and re-

examination, the data is sorted and categorized to make it possible to communicate and 

highlight the results (WILLIAMSON et al. 2017, p. 454). The applied system follows two 

primary types of coding: The first step is an “open coding”, by highlighting and 

categorizing any aspect of excerpts in the collected data and secondly, a “focused coding”. 

The second schematic involves comparing results “from open coding, synthesizing 

information and constructing broad, overarching categories for data” (SILVERMAN 2015, p. 

143).  

The codes were developed processual in multiple steps through reading, recording and 

listing of categories until major themes were clear and ready to be listed. Further for final 

coding and sorting the data, a software for qualitative analysis was used (WILLIAMSON et 

al. 2017, pp. 458–459). An overview of the main and most prominent codes that were 

applied and aspects of the focused codes are shown in table 1. Some codes related to 

different aspects simultaneously and show connections which allows to understand the 

relations between the different aspects and category identification (WILLIAMSON et al. 

2017, p. 456). 
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In addition to the gathered data, internal memos about research and fieldwork experiences 

were recorded to collect “ideas about coding categories and their interconnectedness, 

emerging theories and theoretical concepts and methodological decisions” (SILVERMAN 

2015, pp. 144–146). In the findings, some excerpts from the interviews that best support 

and underline the results, are applied.  

 

Table 1: Examples of applied coding for data analyses: Focused codes and open codes. 

Open codes  Focused codes  

Physical barriers  

 

Barriers and challenges 

Financial barriers 

Communication and language 

Social and intellectual barriers 

Justice and equality 

Cultural habits 

Cultural policies  

Cultural-led regeneration 

Political and administrative issues 

Awareness 

Activism 

Community and residents 

Collaboration and stakeholders 

Understanding of access  

Topic, issue and terms Examples of good accessibility 

Definitions 

Knowledge about area  

 

 

Case-study area related codes 

Participation of community 

Target group and audiences 

Engagement of local population 

Network and collaboration 

Visibility 

Political attention and future 
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3.4 Personal reflections 

Any research method and the collection of data implies subjectivity and personal bias. 

These guide the researcher to decide which information is relevant to include in the 

analysis. Therefore, it is important to address my own bias and position in this process and 

how this could have influenced the research results. 

My first time in Lisbon was four years ago when I was studying a semester abroad funded 

by the Erasmus+ program. During this time, I got to know the city and learned about the 

Portuguese culture, the language and society. Two years later I decided to study again at 

the University of Lisbon for two semesters and to conduct my master's thesis within the 

“ROCK” project. Over the period when I lived my daily life in Lisbon, I could observe 

turbulent transformations that this rapidly changing city is facing as well as challenges that 

are brought forward.  

On the one hand, I see many positive outcomes in the city, particularly its cultural diversity 

and activities, which make the city vibrant, full of life and enriching. Further, many new 

parks and green spaces have been created and abandoned buildings and vacancy in the 

urban landscape disappear more and more. However, on the other hand, many problems 

and challenges, particularly in terms of gentrification and dislocation are facing the city 

and are mainly affecting the city’s residents, particularly the population with lower-income, 

because rents and prices for housing have increased enormously, and so has the “middle-

class”. The reasons for the increase of real estate as well as rent prices are the city council's 

incentives for private investors willing to renovate old and abandoned buildings and the 

touristification and commodification of the city centre. The City council of Lisbon is 

constantly criticized by the public, researchers and various organizations for failing to 

provide affordable housing for its residents and due to its controversial policy regarding 

housing, foreign investment and the renovation of the historic centre (MENDES 2017, p. 

488).  

I see the city council in a controversial conflict as a political actor between the mission to 

improve the quality of life of its citizens and at the same time to deal with creating a city 

that attracts investors, tourists, economic growth and large companies subjected to a system 

of global finance. In my view, urban policies should always be people-centred, meaning 

that the citizens need to be considered in first line. A city is a place where people live their 

daily lives, where people meet, interact and shape the city and should experience the same 

equal rights and access to spaces and goods.  
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Urban governments need to focus on their citizens and should not consider a city as a 

resource that can be used to promote economic growth. Urban policies should therefore 

support its residents through an efficient public transport system, affordable housing, great 

living conditions and access to cultural life. My perspective aligns conceptual to a social 

justice and emancipatory research perspective “that democracy, diversity, and equity are 

the three governing principles for urban justice” (LEDWITH 2017, p. 56) explained in the 

beginning in the analytical approach in chapter 1.3. 

 

3.5 Description of the case study area: Marvila and Beato 

The two parishes Marvila and Beato are located in the eastern part of Lisbon (Lisboa 

Oriental) along the riverside of the Tejo river (see map in figure 7). The intervention area 

of the ROCK project is located within these two parishes and represents the case study area 

of this work (see figure 8). The total population of the ROCK area amounts to 14,148 

residents in the last recorded census data in 2011 (BARCÓN 2018, p. 19). The area was 

selected by the city council, because of its rich cultural heritage and historical layers that 

range from the XVIII century “quintas” (villas) to the more recent industrial period and 

form a unique landscape (FALANGA and CORRÊA NUNES 2019, p. 575). Already for many 

years this area tends to be on focus for an urban regeneration by the municipality to “close 

the bridge” between the rehabilitated areas of the historic city centre and area of Parque de 

Nações which has been rehabilitated during the Expo 1998 (COSTA et al. 2017, p. 203). 

In the western part of the Rock intervention area the Azulejo Museum (tile museum) is 

located, an important tourism spot in the city. On the other side, the eastern end of the area 

marks the cultural center Fabrica Braco de Prata, the remaining of an old military industry 

and reconverted as a Cultural Center with performance arts, live concerts, restaurants, a 

library and more in 2007. To the north, urban voids and empty spaces are still present. 

Nowadays the area is highly heterogeneous by holding characteristics of its rural and 

industrial past as well as new constructions and modern houses (VALENTE 2011, p. 25). 
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3.5.1 Historical background and transformations 

Nevado marks three decisive periods of urban evolution in Marvila and Beato. In around 

the 15th century, the area along the Tagus river used to be a leisure zone for the wealthier 

class with many palaces owned by rich families. The construction of palaces by the 

bourgeoise and institutions extended to the upper part of Marvila where, up to this point, 

there have been mostly farms (NEVADO 2015, p. 148). Later in the 18th century, as 

industrialisation began in Europe and all over the world, the area became an industrial hub 

due to its proximity with the river and the good opportunities for trade and transport and 

several changes happened in the eastern part of Lisbon. Merchants and industrialists had 

established and many factories such like the soap, cutlery, wire, matches factories, wine 

warehouses as well as a sugar refinery were built and developed (JF Marvila 2020). The 

factory workers used to live together with their families in such called “pateos” and “villas”, 

small backyard houses close to their work. These houses, warehouses and factories still 

remain today and represent significant cultural heritage buildings through their antique and 

unique architecture in Art Nouveau style (REIS E SILVA 2019, p. 129). 

The industrialisation has created many jobs and attracted a great population from the 

countryside who were searching for a better living or work conditions and settled in the 

area. Because many of them came from poor backgrounds, they began a process of land 

occupation in the rural fabric of the city and an enormous construction of wooden houses 

aroused. It was the largest shanty town area of Lisbon, with the name “Bairro Chinês”. 

Figure 7: Lisbon’s 24 parishes. Marvila (15) and Beato 

(7). (CML 2020) 
Figure 8: ROCK area within the parishes Marvila and 

Beato (Laura Pomensano, ROCK 2020) 
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Even though the living conditions were small and precarious, compared to other 

neighbourhoods with similar characteristics, the “Bairro Chinês” was different. Its 

population was orderly, of working and rural roots, socially interconnected and integrated 

into the labour market (JF Marvila 2020). The 20th century, as in many cities in Europe, 

was marked by deindustrialisation as well as socio-economic disaffection and the area 

experienced some transformation (NEVADO 2015, p. 148). The Madre de Deus 

Neighbourhood (in Beato) went under construction in the 1940s, aiming to improve living 

conditions of factory workers. During the same time, the Lisbon Harbour conducts 

construction work in order to improve its performance. The access to the river became fully 

obstructed through the new harbour constructions and the expansion of the main street 

“Avenue Infante D. Henrique” that runs parallel to the river and has increased the barrier 

that blocks the access to the river (VALENTE 2011, p. 34). 

Another important transformation in the area was the “Chelas Urban Plan” of 1965, that 

encompassed around 80% of the parish of Marvila and was one of the biggest resettling 

plans in Lisbon. The municipality decided tear down the shanty houses in order to 

reorganize the city and to resettle the population that lived in informal housing and social 

houses complexes. Where before has been the Bairro Chinês, there now is a large area with 

social housing units (JF Marvila, 2020).  

 

3.5.2 Situation nowadays: An heterogenous area under urban 

regeneration 

An important character in the east of Lisbon was the enormous revitalization during the 

World Exhibition 1998, close to the Vasco de Gama Bridge in the neighbourhood Oriente 

and further east of Marvila and Beato. The Expo became an important urban character for 

the city of Lisbon and Portugal within the position in the European Union (PEREIRA 2017, 

p. 48). Nevertheless, instead of focusing on the whole eastern area, the part between the 

historic city centre and the Expo venue, where the parishes Beato and Marvila are located, 

stayed neglected (JF MARVILA, 2016).  

Only after many years, the area in between awoke more attention and is now under urban 

regeneration. The City Hall’s decision to create new strategies in order to promote 

economic growth, particularly in terms after the crisis in 2007/2008, played an important 

role in targeting the area for urban regeneration (IZSAK et al. 2013, p. 33).  
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Marvila and Beato got attention as a new innovation area, which led to the creation of 

public and private investment in large-scale projects that are currently under construction, 

e.g. transforming the Military Maintenance into an innovation hub (Hub Criativo Beato) 

with 35,000m2 and 20 buildings “to house national and international entities in the areas of 

technology, innovation and creative industries”, the decision to host the Web Summit or 

the Prata living Concept and Prateado (website HubCriativoBeato 2020). Due to space for 

urbanization and its proximity to the river, the area has ideal conditions for the creation of 

a cultural and creative hub and to attract new crowds of artists, creatives, co-working spaces 

and technological start-ups. Recently, the riverside area is getting more and more attractive 

for newcomers, new constructions and real estate, new use of old industrial buildings and 

large-scale projects (COSTA et al. 2017, p. 203). 

The area’s heterogeneous landscape is in strong contrast to the fast-forward dynamics along 

the riverside and the inner areas of both parishes, where most of the empty spaces, farms, 

old abandoned palaces and social housing complexes are located. Elements that usually 

clearly belong to the countryside like vegetable gardens, religious buildings, factories and 

warehouses are still visible in the landscape. At the same time, these social and urban 

transformations are increasing socioeconomic inequalities between the riverfront and the 

local communities living in social housing in the “upper part” of the parishes of Marvila 

and Beato (FALANGA and CORRÊA NUNES 2019, p. 575). In 2017 and in order to build a 

better relation between its residents and the local municipality, the library of Marvila was 

constructed and can be seen as “an important factor of community stimulation towards 

knowledge, social and cultural dynamization and local empowerment”  (MARTINS and 

MOURATO 2018, pp. 12–13). 

However, the area has to deal with geographical and physical barriers that have created a 

separation from the rest of the city. These are e.g. a weak public transport connection that 

makes the area feel peripheral from the city centre (NEVADO 2015, p. 148) and two 

railways, crossing and dividing the neighbourhood, make internal mobility difficult and 

unattractive for visitors (FALANGA and CORRÊA NUNES 2019, p. 575). How these barriers 

influence the access to culture and enhances existing inequalities, will be analysed and 

presented in the results. 
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Figure 9: View from Marvila’s Library in Rua António Gedeão, 7, Lisbon (Street view google maps 2020)  

  

Figure 10: Old wine warehouse in Marvila’s riverside (www.pratariversidevillage.de 2020) 

 

3.5.3 Sociodemographic data: Area, population, density and education 

A small approach to the sociodemographic reality of the parishes Marvila and Beato is 

given, in order to have a global view of the socio-geographical structure of the area. A total 

of 9,23% of Lisbon’s population is living in the parishes of Beato (2,27%) and Marvila 

(6,96%), whereby 2,6% is living in the ROCK project’s intervention area. Even if the area 

marks a big part of the parishes of Marvila and Beato, the biggest residential area of Marvila 

is in the north of the parish, excluded from the intervention area. This is the case, because 

most of the historical cultural heritage can be found within the selected area and the 

northern part is less included in urban regeneration processes. 
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Table 2: Data of last census in 2011 – Resident population in Lisbon (INE, 2020) 

 
Area Km2 Population Density in Km2 Age 

   0-14 15-24 25-65 +65 

Portugal 92 212 10 562 178 114,5 14.9 10.9 55.2 19 

AML  3,015.24 2 821 876  935,9 15.5 10.5 55.82 18.2 

Lisbon 100.05 547 733 5 474,6 12.8 9.8 53.5 23.9 

Beato  1,62 (2,46) 12 429 7 672 12.1 9.2 52.4 26.3 

Marvila 6,29 (7,12) 38 108 6 057,6 13.8 11.7 55.8 18.7 

 

The average age in Beato is 45.52 years and therefore slightly exceeds the average age of 

the municipality of Lisbon with (44.44 years), while Marvila’s population shows a younger 

age average (42.12 years) (BARCÓN 2018, p. 4). 

Particularly in Beato, the numbers of residents older than 65 years (26,3%) is quite high, 

compared to Marvila and to the total of Portugal. However, the number of people older than 

65 years in Lisbon is relatively high (23.9%) (BARCÓN 2018, p. 4).  

Regarding the educational level and compared to the municipal average, the population in 

both parishes has a low level of academic education. To that, the population that does not 

read or write exceeds the municipal average as well as the population who completed 

school with basic education in any of the three cycles. Specially in relation to "Higher 

Education", if we compare Marvila and Beato with the municipality of Lisbon, a big 

difference is noticeable (BARCÓN 2018, p. 5).  

 

Figure 11: Level of education in comparison in Lisbon, Beato, Marvila and the Rock area (BARCÓN 2018, p. 

6) 
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Most residents have finished school in basic education. As an example, in table 3 below, 

the numbers on years of schooling is compared with the lowest and the highest degrees: 4 

years of schooling and those who have graduated. Around 30% have finished school after 

4 years of schooling and roughly 14,5% have the school cycles fully graduated. It shows 

that the educational levels in Beato and Marvila are way lower than the average of the city 

of Lisbon and closer to the profile of the country. 

Table 3: Data of last census in 2011 – Resident population in Lisbon (INE, 2020) 

 
4 years of schooling % Graduated % Unemployment rate 

% 
 

Portugal 29.8 15.43 13.18 

AML 24.01 21.05 12.94 

Lisbon 22.6 32.39 11.84 

Beato  30 18.22 16.41 

Marvila 32.27 10.59 16.77 

 

The unemployment rate is significantly higher in Marvila and Beato (around 16,5%) than 

in Portugal and Lisbon. Further, percentage of single-parent families without any type of 

academic study is significantly above the general average of Lisbon, especially in the case 

of Marvila. The applied data shows that the areas have to deal with important social 

problems in terms of unemployment, school dropout and family planning (BARCÓN 2018, 

p. 5).  
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3.6 Lisbon’s cultural policy strategies 

“Lisbon is an open capital and central cosmopolitan city, with an international calling. A 

City that is alive and has a lot of transit and flows between cultures, spaces, times and 

memories. A City that promotes the conditions for cultural expression and the development 

of creativity and that modernizes and adapts the functioning of its institutions to take its 

place in the global contemporary world”(COSTA et al. 2017, p. 25).  

To describe the cultural policies of Lisbon, it is worth to look back into the 1990s which 

has been a remarkable decade for the city including strong investment in infrastructure and 

international events. In 1994 Lisbon hold the title of the European Capital of Culture and 

four years later, it was given the World Exhibition in 1998, a milestone for the city and its 

cultural development (FERREIRA 2016, pp. 2–3). Many positive outcomes arouse for the 

cultural sector, e.g. the expanding of cultural structures and artistic diversity, a raise in 

funding for arts and culture, development of the cultural ecosystem and a growth in 

technical and human resources with noticeable better working conditions (Lisbon City 

Council 2016, p. 5). The impact of these cultural actions remains until today (FERREIRA 

2016, pp. 2–3) and the “entry into the 21st century in Portugal and especially in Lisbon is 

made in a context of enthusiasm and blossoming, an environment that has been generated 

in the previous decade” (Lisbon City Council 2016, p. 5).  

New perspectives for the place of culture in the city were adopted by the government and 

“political action was then directed towards upgrading Lisbon’s cultural dimension; 

diversity; promotion as a factor of competitiveness, knowledge and innovation to value the 

city’s heritage; and to facilitate the relationship between the city and its artists and cultural 

actors” (FERREIRA 2016, pp. 2–3). Culture became an important instrument for economic 

and political development and in 2009, several political actions in the sector of culture has 

been worked out, oriented towards the implementation of numerous goals: “(1) To 

restructure, to bring value and to consolidate municipal facilities and projects; (2) to 

consolidate, to regenerate and to facilitate the relationship between the city and its artists 

and political players: and to develop the city’s cultural diversity; (3) To bring value into 

the city’s heritage; (4) To increase the identity of the city’s inhabitants and their sense of 

belonging; (5) To bring people closer to culture and to bring culture closer to people, as a 

condition to stimulate a cultural background in people; (6) To upgrade and to emphasize 

Lisbon’s cultural dimension: past and present; (7) To reinforce Lisbon’s international and 
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cosmopolitan dimension and to promote culture as a factor for knowledge, competitiveness 

and innovation” (Lisbon City Council 2016, p. 7). 

Later on, Lisbon became a participant in the Pilot Cities Europe program of the UCLG 

Committee on Culture and Culture Action Europe that works on culture and sustainable 

development, including the Policy Statement “Culture: Fourth Pillar of Sustainable 

Development” and the integration of culture in the Global Taskforce of Local and Regional 

governments (CULLEN 2019, p. 2). Under this program, cultural policies are designed and 

implemented as “Culture 21 Actions”, a “complete toolkit that provides coherence, clarity, 

capacity and agency to the role of culture in sustainable cities” (Committee on culture of 

UCLG, p. 2). Furthermore, Lisbon has been involved in the “Agenda 21 for culture” since 

2016 and has developed new, embracing cultural strategies “for an ever more open, more 

transversal and more sustainable culture” (CULLEN 2019, p. 2). 

In 2017, the city of Lisbon published a guide for “Strategies for the Culture of the City of 

Lisbon”, which serves as a handbook for developing cultural policies and has been carried 

out by the City Hall together with their administrative arm EGEAC and in cooperation with 

the University of Lisbon. In this guide, “culture and cultural activities are promoted as a 

fundamental factor for the local sustainable development of the city” (COSTA et al. 2017, 

p. 45). Further they state that cultural aspects are essential for the life quality and wellbeing 

of the city’s residents and cultural participation is important for a social, economic and 

environmental sustainability (COSTA et al. 2017, p. 45). Nevertheless, culture is strongly 

promoted for making the city attractive to foreign investment and tourism which will be 

discussed further. Table 4 and 5 show an excerpt of recommended strategies from 

handbook. The listed objectives are related to the identified barriers in the area which will 

be presented in chapter 4 in the results.  
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Table 4: Strategies for culture in Lisbon: Compare strategic AXIS EE1 “Promotion of cultural enjoyment” in 

Estratégias para a cultura da cidade de lisboa (COSTA ET AL. 2017, p. 248) 

Strategies for culture addressing physical barriers  

1.2. Take advantage of / promote / mobilise local cultural dynamics in proximity 

1.2.1. Promote strongly territorialised proximity dynamics associated with equipment or anchor 

institutions, which combine diversified values, namely cultural and identity representation, but also 

social inclusion 

1.2.2. Adapt municipal equipment to the socio-cultural reality and expectations of residents of the 

respective territories 

1.4. Ensure conditions that facilitate access to culture 

1.4.2. Facilitate accessibility to cultural equipment and programmes for people with […] specific 

handicaps 

1.9. Promote public crossings in cultural enjoyment 

1.9.1. Promote intersections by age, gender, ethnicity, type of activity 

1.9.2. Promote cultural desecration and permeability between ‘high’ and ‘low’ culture 

1.9.3. Promote an interaction between cultural activities and other non-traditionally cultural activities 

 

Table 5: Strategies for culture: Compare strategic AXIS EE1 “Promotion of cultural enjoyment” in 

Estratégias para a cultura da cidade de lisboa (COSTA ET AL. 2017, p. 247) 

Strategies for culture: Addressing social and intellectual barriers  

1.4 Ensure conditions that promote access to culture 

1.4.1.: Promote conditions of mobility and physical access (transportation, conditions and schedules) in 

general to the city's cultural equipment and programme 

1.4.2. Facilitate accessibility to cultural equipment and programs for people with reduced mobility and 

specific handicaps 

1.4.3. Promote widespread accessibility to new technologies (wi-fi access) as a vehicle for cultural, 

recreational enrichment and citizen participation 

1.4.4. Facilitate cultural literacy and a comprehensive (anthropological) concept of culture, overcoming 

the symbolic barriers associated with ‘high culture’, creating new sensibilities and channels for the 

enjoyment of new cultural experiences and contents 

1.4.5. Promote awareness and technical training actions, within the scope of accessibility, for cultural 

professionals 

1.3.1. Activate the cultural capital of the different populations through educational and pedagogical 

services, reinforcing self-esteem and valuing personal resources for the enjoyment and cultural 

experience of the city  

1.3.2. Extend the universe of cultural assets that are part of the dynamics of educational services, 

fostering a platform of diverse actors working for this purpose in a logic of complementarity and 

partnership  

1.3.3. Extend training services by educational services to stigmatised audiences and outsiders to the usual 

strategies for cultural dynamism  

1.3.4. Facilitate and cooperate in the promotion of culture and creativity in school curricula and 

pedagogical practices in a wide way, sensitising younger populations to the cruciality of culture and 

creativity as assets  
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3.6.1 The impact of the financial crisis on the cultural sector 

The financial crisis in 2007/2008 and the subsequent austerity policies led to intense and 

turbulent transformations in Portugal and its capital Lisbon (BORGI et al. 2018, p. 104). The 

city centre struggled under a process of decay and abandonment as well as enormously high 

unemployment rates. These consequences were also strongly noticeable in the cultural 

sector, with a degradation of cultural demand, cultural offer and a reduced access to culture 

and cultural participation for a big part of the population due to a reduction in income, 

increasing unemployment and people's availability for cultural consumption. Furthermore, 

supply and funding in the cultural sector and arts as well as investment in the public 

transport system have been reduced (COSTA et al. 2017, pp. 82–84). Young people, who 

are the largest consumers and workers in the cultural sector, were mostly affected by the 

crisis. Many young and qualified people emigrated from Portugal and with them, a big part 

of the cultural demand and offer of the city got lost. New socio-spatial inequalities were 

reinforced due to the crisis and some part of the population was forced to move to the 

periphery and suburbs of the city (COSTA et al. 2017, pp. 82–84). Despite some positive 

effect of cultural dynamism in some of the city's peripheries, the crisis led mainly to the 

reduction of the demand of cultural activities in the city (COSTA et al. 2017, pp. 82–84). 

The municipality of Lisbon was in need to reply the originated imbalances and to get out 

of the economic restrictions of the austerity policies of the European Union (FERNANDES 

2016, p. 2). The subsequent new strategies and urban policies mainly focused on attracting 

investments, competition on the global market and a sharp increase in tourism that would 

bring many short term-financial benefits (TULUMELLO 2015, p. 11). Consequently, a 

rational and neoconservative turn took place in the city government, “which aims to make 

Lisbon a more competitive city, attracting foreign investment, visitors, tourists, tying the 

flows of real estate capital to its built environment, in a frame of globalization of 

competition between cities and places” (MENDES 2017, p. 479).  

Policies led to a growth of the real estate, tax benefits for businesses focused on tourism 

and low-budget airlines like Easyjet and Ryanair that started destinating the Lisbon airport 

in 2009 in order to transform Lisbon into a low-cost tourist destination (BORGI et al. 2018, 

p. 104). Foreign capital was attracted through a series of agreements with third countries 

and the golden Visa programme operated by Portugal attracted many investors from other 

countries. The program aims to draw investment from outside the European Union or the 

Schengen area by permitting residence for those who decide to “invest at least €500.000 in 
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Portuguese property, or to transfer at least €1 million” or to bring a company and create 

jobs in Portugal (BORGI et al. 2018, p. 104).  

The lack of investment in mobility and the public transport system due to the reduction of 

spending in all sectors after the crisis and the increase in tourism have visible consequences 

for cultural and creative activities in the city. In the last years, politics on culture have 

mainly been related to the attraction of tourism and economic growth. Subsequently, many 

tourists come to visit Lisbon because of the great amount of cultural activities and cultural 

heritage which led to a strong touristification especially in the city centre, including 

alternative mobility systems for tourists like Tuk Tuks and busses for tourists that are 

jamming the city. Noticeable consequences are a degradation of quality of life and well-

being of residents as well as gentrification processes (COSTA et al. 2017, pp. 82–84).  

 

3.6.2 Strategies for culture in Lisbon: people-centred or profit-

orientated? 

Although Lisbon might be an “open capital and central cosmopolitan city […] that  

promotes the conditions for cultural expression and the development of creativity” (COSTA 

et al. 2017, p. 25)”, it is questionable who actually profits from the implementation of 

cultural policies.  

The cultural sector is gaining more importance for economic growth, the technological 

dimension of culture and the attractiveness of cities in Europe (OECD 2018, p. 12). In 

Lisbon, a strong growth of the economic sector is notable and the city got remarkable 

international attention due to its cultural and creative character. The municipality promotes 

Lisbon “as a creative city” by emphasizing its cultural heritage, artistic events and festivals 

(Lisbon City Council Municipal 2013, p. 40), as a city of creative people, for artists, 

innovation and technology. With this image, the city aims to attract a creative economy and 

to increase the international competitiveness, tourism and economic growth (BORGI et al. 

2018, pp. 108–109). Consequently, Lisbon shows an increase of economic weight of 

cultural activities (RP-DGAE 2018) and gets remarkable international attention which can 

be seen in press coverage, e.g. from “The Guardian” with the title: “How down-at-heel 

Lisbon became the new capital of cool” (The Guardian 2017) as well as an article from 

CNN that compares Lisbon with Berlin: “The new Berlin? – How austerity helped Lisbon’s 

creatives to succeed” (CNN 2017). 
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Mainly the City Hall promotes the richness of material and immaterial cultural heritage that 

characterizes the city, the “realization of artistic events, festivals and open-air exhibitions, 

in order to create the image of Lisbon as a new Berlin: the city of creative people, of artists, 

start-ups, co-working spaces, Fab Labs, according to a well-known narrative of creativity, 

innovation and technology” (BORGI et al. 2018, pp. 108–109). This leads to the assumption 

that the focus is set too much on the political actions worked out in 2009 “To reinforce 

Lisbon’s international and cosmopolitan dimension and to promote culture as a factor for 

knowledge, competitiveness and innovation” (Lisbon City Council 2016, p. 7). Meaning, 

that Lisbon’s cultural policy strategies are mainly focused to attract tourists and to enhance 

the international creative character for the city and too little attention is given on the well-

being of its residents. In particular, suburb low-income neighbourhoods like the eastern 

part of the city with parishes of Marvila and Beato stayed neglected for a longer time and 

are now under urban regeneration and the case study of this work.  
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4 RESULTS AND ANALYSIS 

This chapter presents the findings and description of relevant data collected during the 

research. It starts with an overview of “the cultural sphere” and an analysis of the cultural 

forms, practices and activities that are mainly present in the area. I proceed to analyse the 

cultural participation of the residential population through the focus group discussions and 

by applying the data of the large ROCK survey. In the following, one of the main aims of 

this research is presented: The identified barriers that prevent the local and residential 

population from accessing culture and being engaged in cultural activities and additionally, 

the challenges that the cultural agents in the area are experiencing in addressing audiences. 

Finally, the results are discussed based on analysis and interpretation of my insights and 

within the theoretical context.  

 

4.1 The cultural sphere in Marvila and Beato 

The parishes Marvila and Beato as well as the Rock intervention area are characterized by 

a strong cultural diversity that has emerged over the years through different historical 

periods and various identities. The variety of cultural practices encompasses memories of 

the rural and industrial past and brings out multiple forms of identity and community 

expression of the resident populations. Furthermore, many new spaces and cultural projects 

have grown along the waterfront, e.g. art galleries, theatres, artistic associations and 

creative industries. It can be distinguished between the inner part of Marvila and Beato 

(north of the train lines) and the area along the waterfront (see figure 13). In the inner part, 

most of the cultural dynamics are managed by local residents or cultural agents closely 

linked to the neighbourhood. These vary from popular marches, Fado and especially in 

Chelas, north of Marvila, rap groups, electronic music producers and African dance groups 

coexist whereby further artistic expressions like street art, sculptures and other similar 

interventions can be found throughout the area (COSTA et al. 2017, p. 203). 

A different dynamic arises along the riverside, with a more cosmopolitan type of culture 

which has settled in the area in recent years and is now bringing a new life to old factories 

and abandoned warehouses. These projects are promoted by teams of art professionals, 

mainly linked to music, performing arts, fine arts and creative industries. “Numerous of 

theatres, museums, venues, art galleries, dance companies and an important architectural 

heritage are to find in the riverside area” (PINTO 2019, p. 3) . 
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“Coming from other areas of the city in a quest for myth, they are building a new idea of 

urban life here, where before there was nothing and precisely for that reason. It is their 

philosophy that we must maintain a balance between what is made from scratch and what 

has been there for a long time. Between the old buildings and ways of living that give 

neighbourhoods their character and the daring projects that embody these new ideas” 

(BRITO 2019, p. 7). 

The attractiveness of the cultural sector within the case study area has risen for multiple 

reasons. The densification in the city centre and strong touristification with an ongoing 

commodification and increasing prices of rents and real-estate market in the historic centre 

led to many dislocation and gentrification processes in the city centre. Creative and cultural 

agents have been looking for affordable places which they could and still can find along 

the riverside in the east of Lisbon. The waterfront location paired with old warehouses and 

palaces creates ideal conditions for the growth of the cultural economy. This is confirmed 

by interviews that were hold in a pre-research in 2019 with cultural agents in the area and 

in the focus group discussions: 

“They [the cultural agents] came because the rents were lower or because there were large 

spaces still at a reasonable price to rent or to buy and so the studios are here as they could 

be elsewhere” (Anonymous, table 3 min. 15:15).  

The maps below (figure 12) show the accumulation of cultural and creative industries 

before 2014, and those who have settled down in the period from 2014 until 2019. An 

enormous increase of cultural and creative industries as well as new gastronomy is 

noticeable the area. A kind of a creative cluster has emerged along the riverside which is an 

organic and usual way and can be observed in many neighbourhoods all over the world.  

 

 

Figure 12: Accumulation creative and cultural industries before 2014 and after, own Illustration 
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“So, I was looking for the neighbourhood with the most galleries together. I was looking in the 

city centre, but spaces, were, I mean so expensive. I kind of had to move a bit away.”. 

(Interviewee E min. 04:25, 2019).  

“This is like our Brooklyn. But instead of being 1,5 hours away from the centre, you are like 

20 min” (Interviewee D min. 12:49, 2019).  

The interviewed cultural agents even compare the area to some of the most famous cultural and 

creative neighbourhoods in the world, that are known art clusters like Soho or Brooklyn in New 

York, London and Berlin. In the following it is further analysed, how these new dynamics are 

in contrast with the inner-part of the area, the local population and their cultural practices.  

 

 

 

  

Figure 13: Map shows cultural activities in the ROCK intervention area and train lines that divide the area 

into sections (Laura Pomesano, ROCK 2020) 
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4.2 Cultural participation of local population  

In the following, it is analysed how the local population is engaged in cultural activities 

and which different perceptions of the area and its cultural activities exist,  based on making 

use of quantitative data of the ROCK survey and by excerpts of the focus group discussion. 

Strong disparities between the local population, particularly in the inner area, and new 

dynamics along the river with a growing cultural sector are existing, enforced through 

socio-economic and geographical barriers.  

The survey shows that the cultural participation of the local population is very low. More 

than half (55%) of the local population is only visiting cultural spaces rarely, which means 

less than a month. However, it must be added that the definition of cultural spaces was left 

open to the survey respondents and different perceptions about the definition of cultural 

spaces can exist. From the other 45% of the survey participants, 20% visit cultural spaces 

once a month, only 7% once a week and 8% go there daily (see figure 14).  

 

Figure 14: Frequency of usage of cultural spaces by local population (ROCK survey 2020) 

Nevertheless, more than three quarters of the participants (75,8%) evaluated the general 

situation of cultural spaces in the area as “good” or “very good”. This arises the question 

why, if the situation about cultural spaces is considered as good, the cultural participation 

is exceptionally low. It leads to the assumption that the reason for the low frequency of 

usage of cultural spaces doesn’t have to do with the availability of cultural spaces, but with 

different reasons or barriers that prevent visiting.  

 

55%

20%

7%

10%

8%

Frequency of usage of cultural spaces

Rare Once monthly every week several times a week daily



 

56 

 

On the other hand, the focus group discussions resulted that the involvement of the local 

community was considered as particularly important for the majority of the cultural agents 

(see figure 15).  

 

Figure 15: Question to target group and audiences at the focus group meeting with cultural agents (own data 

in collaboration with ROCK, 2020) 

Most of the local cultural agents stated that they are trying to involve the local population 

as their audience but are having difficulties. Thus, the majority of audiences for culture in 

Marvila and Beato is coming from other areas of the city.  

“What we've seen is that the population of these more complicated neighborhoods is a very 

sedentary population, that does not leave the neighborhood and does not leave the street. 

And so what happens is that the cultural activities that we develop sometimes here in the 

library - and the library makes a huge effort to bring more people, but mostly brings people 

from outside the neighborhood” (Anonymous, table 2 min. 05:46).  

Despite efforts to attract the local community, it was described as difficult to involve the 

local population, e.g. because of the “lack of cultural habits” and the “lack of human 

resources” to develop targeted and continued work of public participation. The discussions 

reinforced that deep cultural engagement requires time and dedication.  
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4.3 Identified barriers that prevent access to culture 

This section presents the main barriers that prevent access to cultural activities and hinder 

cultural participation in the ROCK intervention area. These were identified through 

extensive fieldwork and the application of mixed-methods research collecting quantitative 

and qualitative data, represented in chapter 3.3. The first approach to enhance access to 

culture is by identifying such barriers and removing the obstacles that reduce participation. 

Indeed, this pbresents a difficult task as barriers are interrelated and existing in different 

forms, physical, social and intellectual (see chapter 2.5 figure 2).  

 

4.4 Physical barriers 

Many physical barriers could be identified as present in the area. These range from 

geographical isolation, a lack of mobility and transport or a poor accessibility of facilities. 

These complicate accessing cultural activities in the area and complicate intern and extern 

mobility in the daily life of the local population and for outside visitors. 

 

4.4.1 Geographical isolation and spatial barriers 

The geographical location of the parishes of Marvila and Beato and the ROCK intervention 

area between the dynamic city centre and the ,due to the Expo in 1998, rehabilitated eastern 

area of Parque das Nações makes the area being geographically isolated and “a periphery 

within the city” (NUNES and SEQUEIRA 2011, p. 10). Due to its historical past the area stayed 

neglected for many years and only changed recently with ongoing transformations. 

Nevertheless, so far relatively less investment was done to develop a mobility and transport 

strategy. The area clearly has a lack of public transport connections paired with badly 

designed roads which will be analysed further in the following. In addition, the built 

infrastructure during industrialisation and little action to revitalise the area in post-

industrialism enforce the perception that the area is cut off from the rest of the city (NUNES 

and SEQUEIRA 2011, p. 10).  

The focus group discussions with cultural agents highlighted many challenges in terms of 

access, addressing audiences and visibility within the city. Its peripheral location makes it 

impossible for people to coincidentally pass by and discover the area and its cultural 

activities. People must be aware of specific cultural events in order to visit. Although 
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Marvila and Beato slowly get the reputation as cultural and creative neighbourhood, 

empirical knowledge confirms that it is still missing to be totally entrenched within the 

“cultural route” of the city. It is still challenging to attract outside audiences and many 

residents of Lisbon including some taxi drivers do not know where Marvila and Beato are 

located or perceive it as far away (ANONYMOUS TABLE 3, min. 28:48).  

“This is Lisbon and we are five minutes away and I don't know how this happens but it 

literally seems that it is isolated from the rest” (ANONYMOUS TABLE 3, min. 28:48).  

“The area seems like an islands doesn’t it? […] and actually it is huge but, cut off with 

train lines and expressways…” (ANONYMOUS, Table 2, min 18:10).  

“The neighborhoods are "islands" because they are not thought in terms of mobility, they 

are ghettized” (ANONYMOUS TABLE 2,  min 21:19). 

By using the metaphor and describing the area as an urban “island”, the quotes underline 

the peripheral location and bad connection to the rest of the city. Additional to that, the 

morphological shape of the area challenges physical accessibility in this area. Rural areas, 

traffic routes, several hills, trainlines and further discontinuities with urban voids exist in 

the landscape. Furthermore, two trainlines divide the parishes into sections and create a 

socio-spatial barrier due to a diverse population living in social housing complexes in the 

upper part of Marvila and the development of a trendy neighbourhood at the riverside area 

(see map in figure 13). These conditions together – the morphology, the urban landscape 

and a peripheral urban space that was neglected for a longer time – are spatial barriers in 

the landscape and reduce accessibility to cultural facilities and activities. In the following, 

a closer look on the mobility and transport to and within the area is given.  

 

4.4.2 Mobility and transport 

The empirical data collected in this research confirms that the area has a clear lack of 

mobility and transport strategies. The insufficiency of public transport connections was 

clearly criticised within the focus group discussions, interviews and the ROCK survey.  

The findings from the survey conducted by the ROCK team in 2019 show that most of the 

residents (64,5%) move by foot inside the neighbourhood, followed by bus and private 

vehicle. To move out of the area, for example to the city centre or somewhere else, the bus 

is the main used transport mean with 75,1% (see table 6). The mobility for persons with 

limited mobility is perceived as bad by most of the residents (ROCK survey, 2020).  
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“Moreover, I think it's a matter of mobility… The high priority for me and for all the large 

institution like Ar.Co, which are mplemented here and are trying to improve aspects of the 

area, is mobility. For being independent and to have autonomy, we worry about the fact of 

the lack of mobility” (ANONYMOUS TABLE 2, min. 34:00).  

“For me for example, here in Marvila, one of my questions is at the level of access, which 

is very difficult for people to come here to see the shows or do the formations. I'm having 

a hard time bringing people here, so either I work with the local community and they are 

the only ones who come. And that's what happens in my shows here, or I try to bring people 

from outside, but it seems for some people too far away, like Cascais” (ANYONYMOUS 

TABLE 3, min. 27:58). 

Person 1: “The train line itself has this division”; Person 2: “Yes, and then there are no 

buses because there are no trains on the weekend...”; Person 1 “Yes, accessibility is one 

of the worst things in this area, that's a diagnosis”; Person 2: This area seems to be very 

excluded...” (ANONYMOUS Table 3, min. 28:25). 

As highlighted, Public transport connections and mobility play an important role in 

participation in cultural activities. The workshop results stressed out that mobility is 

essential for cultural initiatives and should be improved to enhance the accessibility to 

culture in the area.  

To proof the data, an analysis of the public transport within and to the area was made and 

time schedules and lines from train, metro and bus were observed. The train was the first 

public transport that has been running within the parishes although, when it was first 

developed in 1856, it was mainly for the purpose of transporting and distributing raw 

materials for the factories which were establishing in the area. After the main 

industrialisation period was over, the train lines were used as public transport and are still 

active today (CP 2020). Only two train stations are connected to Marvila and Beato: the 

Marvila train station within the ROCK intervention area and the Braço de Prata train 

station. Currently the trains start running between 6am and stop close to 1am. In Marvila, 

Table 6: Mobility and transport means used by residents within the area and to go out of the area (ROCK 

survey, 2020) 
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located deeper inside the area and where a significant number of residents live, the train 

stops every 30 to 60 minutes and is out of service on the weekend (CP, 2020).  

Two metro stations, “Bela Vista” and “Chelas” are located within the parishes of Marvila 

and Beato but outside the ROCK intervention area. However, they are situated in the 

northern part of these parishes leaving most of the area underserved. By observing the 

official metro (see figure 16) diagram, it is possible to identify that, even though located in 

the inner-city area of Lisbon, Marvila and Beato lack mobility options. The diagram shows 

that the grey train line and the red metro line are the closest to the area but leave a significant 

part undersupplied.  

 

Figure 16: Lisbon’s Metro and Train Network Map (metrolisboa.pt 2020) 

According to information available at the bus service website “Carris”, there are seven bus 

lines that connect the area with the outside area and only two lines that run inside Marvila 

and Beato (31B and 32B). This confirms with the data of the ROCK survey that the bus is 

the most used public transport mean by the residents as it presents the best connection to 

go out of the area, e.g. to the city centre or other places. However, some of the lines 

significantly experience a schedule reduction on weekends and taking the library as a 
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destination in the heart of the area, there is only one bus stop serving it (Carris de Lisboa 

2020). 

An observation of the public transport within and to the area confirms that it is not easy to 

access the area and that mobility within the area is also not facilitated. Arriving by public 

transport to cultural facilities in the intervention area consists of numerous links in the trip 

chain such as bus, vehicle and metro to reach the destination. Further, this takes a significant 

amount of time and some of the links in the chain are not accessible for people with limited 

mobility (TAYLOR 2013, p. 2). As a part of the sustainable city concept, slow mobility 

should also be regarded as it has been claimed that it positively contributes to promote 

cultural facilities (MALTESE et al. 2017, p. 154). 

“In fact mobility is a disaster and we have to complain about it” ( ANONYMOUS Table 1, 

min 09:50). 

“The point of interest for people is that  there's no way to get there. There are no bikes and 

for those who do not have car to go to the Fabrica Braço de Prata or to the Association of 

Fado it is difficult. It's unsafe with a lack of urban design and and a lack of short rides” 

(ANONYMOUS TABLE 3, min 1:00). 

Shared vehicles are almost entirely absent as there are neither bicycle stations nor other 

electric vehicles in the area. Indeed, Lisbon made strong investments in bicycle lanes over 

the whole city and was elected “Green European Capital” by the European Commission in 

2020. The bicycle lines are well and rapidly used by the population, which confirms that a 

sustainable mobility approach within the transport system is well accepted by the 

population. In June 2020, the City Hall has announced that it will add 50 km to the existing 

network. Lisbon will go from the current 105km to 200km until 2021 (Anonymous, 2020). 

The area will have a lane connecting Braço de Prata by the riverside with the airport; and a 

second lane connecting Beato by the riverside with the inner area of Marvila. Nevertheless, 

the inner part of both parishes will stay a blank area. 

The lack of adequate public transport and undersupplied bicycle lanes in the ROCK 

intervention area and its isolated location led to a greater dependence on car use, 

particularly for those who come to the area from outside and are willing to visit cultural 

facilities. However, this collides with recent sustainable development goals for the city, in 

a time when car use is being highly disincentivised. Additionally, the area’s residents’ 

socio-economical profile is lower compared to the average of the city and many local 

residents cannot afford to own a car. The urban design for mobility in Marvila and Beato 

is comprised of highways that very quickly lead to informal routes and paths, and badly 
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designed roads that hinder the safety of passengers and do not encourage slow mobility 

including walking.  

Interviewee C, who is has an active political voice for better rights for accessibility and is 

giving “inclusive dance lessons”, is describing the public transport for people with a limited 

mobility as “a nightmare” (Interviewee C, min. 37:09) and says, that mostly “people in a 

wheelchair usually come by a ride, or cab” (Interviewee C, min. 18:45).  

“Yes, the library they try to change that, but also the carris (Bus) is changing, the bus 

company, now they are from the city council, so it is changing a bit. But it is still very hard, 

imagine, if you want to reserve, we have this kind of service for people with disabilities, 

you can reserve a special transport that can pick you from home and leave you in a place 

that you need to stay for 1 or 3 euros. But they only have two busses for doing that, so you 

need to cross all the city, and two hours later you arrive in the spot. And then you need to 

leave the work or the place you are earlier and then you arrive to home two hours later. I 

don't have the time to do this, because I have the schedule” (Interviewee C, min. 38:21). 

The empirical data shows that particularly for people with limited mobility (including 

persons with disabilities, elderly or parents with small children, who may experience 

physical accessibility limitations), the lack of public transport is challenging and can 

increase marginalisation.  

It shows that the frequency of existing public transport is low compared to the rest of the 

city and that the existing metro stations are far from the area where most inhabitants live.  

 

4.4.3 Limited accessibility of cultural facilities 

The accessibility and universal design of buildings and facilities are very important in terms 

of physical barriers that prevent access to cultural activities. It mainly concerns persons 

with a limited mobility, e.g. persons with physical disabilities who, estimated by the UN,  

represent between 6 and 10% of the society in European countries but as well including 

elderly and frail people, pregnant women, parents with small children or visitors and people 

with temporary impairments (TAYLOR 2013, p. 1).  

As one of the interviewees states, for a long time the mentality has existed that people “that 

are left don't come” (INTERVIEWEE A, min. 23:54), meaning that it is not necessary to invest 

in universal design in buildings, because persons with limited mobility will not come 

anyways. However, this opinion changed in the last years and the attention on an inclusive 
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society and the importance of providing universal design, particularly in facilities owned 

by the municipality, increased in the cultural sector. 

“The accessibility issue started to become larger and larger and since the last few years, 

it is a strategic goal for the company” (INTERVIEWEE A, min. 13:12)”.  

“I've learned a lot from my relationship with the British Council because they have a very 

good job out there in terms of cultural accessibility. I try to learn how they work on this 

field because I feel that in Portugal there is very little experience” (ANOYNMOUS TABLE 2, 

min. 02:51). 

However, as the statement of the interviewee from EGEAG, the municipalities company 

for cultural management, shows, issues about universal design only found importance in 

Portugal lately, especially in comparison to other European Countries. Since accessibility 

and universal design is part of the agenda of EGEAC, the city tries to change existing 

cultural facilities to be more inclusive and particularly new constructions nowadays show 

great examples of accessibility and universal design, e.g. the library in Marvila which was 

built in 2017. Nevertheless, as the quote of one the participants in the focus group 

discussions shows, there are still big gaps in the field of accessibility in Portugal in 

comparison to for example the British council that was mentioned as a role model. Further 

analysis of empirical data indicates that there are more issues which are uncared. 

First, most of the facilities in the cultural sector are in private hands and it is the own 

discretion of the cultural agents if they try to make their facilities accessible and barrier-

free for all kind of people. 

“I believe that the biggest obstacle has always been the facilities, which were quite 

precarious, without good accessibility, especially to people with reduced mobility, it was 

quite problematic. But these problems we try to solve now with some work, with conditions 

for all kinds of people, for all types of accessibility and with excellent conditions” 

(ANONYMOUS TABLE 2, min. 45:58) 

“In terms of physical accessibility we have problems, because it is a basement and so we 

have stairs down, we can only have access to wheelchairs on the ground floor, we can not 

have below, but we do not have money to put an elevator, because the space is rented and 

we do not know for how long, and the funding we get is not enough for that” (ANONYMOUS 

TABLE 2, min. 35:20). 

“Speaking for myself, all spaces are inaccessible. I only go to the spaces where I have some 

connection with someone who works there” (ANOYNMOUS TABLE 2, min. 17:27). 
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Although accessibility of buildings is always a relevant issue for the cultural agents, the 

implementations and renovation measures are often very cost intense. This is particularly 

the case in the riverside area of Marvila and Beato where many of the old historical heritage 

buildings from the 18th and 19th Century like palaces and warehouse have been transformed 

and reutilised into cultural facilities. The antique architecture of these buildings has many 

physical barriers including stairs, entrance halls and doors, small corridors, no lifts and 

provide inadequate parking spots and an inaccessible surface. This makes rebuilding very 

expensive and not affordable for most of the cultural facilities. 

“There's another side that is even worse: the accessibility of artists, to arrive on the stage, 

have the same right of access as a normalized artist and the same payments for professional 

training” (ANOYNMOUS TABLE 2, min. 02:51).  

“Cultural participation for is everybody who is involved, as an audience member, as an 

artist, as a member of cultural team of a venue. So, yes now we are looking at things more 

globally and not just the audience side. It was good to start with, but things move on, things 

develop” (INTERVIEWEE B, min. 22:28). 

“First, I didn't know the library, and” Accesso Cultura” helped me to contact a lot of 

places. But most of the places were not accessible or they were not interested.[…] And it 

was very hard for me, because I had the money to make the project, but I didn't had any 

space. And it was a project with the community with disabilities” (INTERVIEWEE C, min. 

16:18). 

Interviewee C who is reliant on a wheelchair, was searching for two years to find a place 

for rehearsing and giving the inclusive dance classes. Only after two years of searching, 

she had found the library of Marvila as a space for her purposes and activities, being 

accompanied with help of the Association “Acesso Cultura”. This makes the work of 

professionals and those who would like to work in the cultural sector but face accessibility 

issues exceedingly difficult, as well as in relation to finding spaces to realise their projects 

or to rehearse. 

However, “you can have the most accessbile venues, but getting there is a bit problem for 

a lot of people” (INTERVIEWEE B, min.20:50) 

“But then the street is not accessible. So how can someone in a wheelchair get to our 

doorstep? Even if we are accessible from the doorstep inside. If they can't get there it's it's 

no use. So we try to work with the city council and try to to make them understand that we 

are investing inside and they should invest outside” (INTERVIEWEE A, min. 20:05).  
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When improvement of facilities is done, it is as well important to keep in mind that it always 

stays connected to the accessibility of the public space around. EGEAC for example tries 

to commuicate with the City Hall, that if investment is done within a facility, they would  

take care of improving the accessibility of the area around, too. 

 

4.5 Social and cultural barriers 

Apart from physical barriers, social and cultural barriers are very important to take into 

account as they present a large field of barriers that prevent access and participation in 

culture (European Agenda for Culture 2012, p. 53). These range from the socio-economic 

background, education, different perceptions, lack of interest, communication and more. 

The sociodemographic data provided by the city of Lisbon and the data collected by ROCK 

are used to take a deeper look at the socio-economic backgrounds of residents. Compared 

to the rest of the municipality of Lisbon, education and literacy rates are quite low, in 

addition the unemployment rate is quite high (BARCÓN 2018, p. 5). These are typical 

indicators that force inequalities and social segregation within an area which are reflected 

in the cultural participation of the local population and spatial disparities. 

 

4.5.1 Educational barriers 

According to the report of the European Agenda for culture (2012) on “Policies and Good 

Practices in the Public Arts and Cultural Participation”, education and family background 

are an important demographic predictor of cultural participation. This is based on a positive 

correlation that was mentioned in the report between educational attainment, indicated in 

the number of years spent in education, and participation in cultural activities (European 
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Agenda for Culture 2012, p. 59). The first interest in culture often awakes from educational 

activities which are often happening in early ages and in school but are depending a lot on 

the family background. Moreover, arts and cultural education are often underrepresented 

in education curricula, particularly in low-income neighbourhoods (European Agenda for 

Culture 2012, p. 59).  

Marvila and Beato show low education and literacy rates paired with low university and art 

education which can be seen as a reason for great challenges of cultural education. It is 

assumed that cultural education is a condition for understanding and perceiving information 

and for building an own interest in cultural participation.  

The cultural agents that work in the area mention challenges in addressing lower-educated 

residents in the neighbourhood that are, according to a statement from the focus group 

discussions, “very sedentary” in their habits (ANONYMOUS, table 2 min. 05:46).  

“Articulation and education is missing and is not happening in these places. And we are 

discussing “which culture in Marvila" eh man. We have to give people access and 

information and let them choose […] there are populations that are being embarrassed by 

others” (ANONYMOUS Table 1, min. 40:21). 

“We are debating how culture can be more accessible. And it's not just that culture as an 

ornament. So I only go to a museum or I just go to the theatre if my basic needs are fulfilled 

completely. It's also that we as a cultural sector we don't recognize the cultural practices 

of others. For instance imagine a teenager in one of the neighbours in Lisbon probably has 

never been to the opera or to the theatre. But he is a singer in hipop. And we don't recognise 

that as a cultural practice so we have to make two changes in order to to have a more 

accessible culture. We have to destroye the fear and the idea that people are from culture 

especially because I think that our codes are so encrypted that people don't understand it. 

So why should I go to the theatre that doesn't give me anything. We should make an effort 

to to make culture more approachable for people istead of easier. But at the same time we 

should be amble enough to understand other forms of culture. Hiphop is sculture, street art 

is culture, traditional arts are culture. So instead of saying: Okay, people just don't read 

they don't go to the theater they don't go to the opera” (INTERVIEWEE A, min. 33:04). 

The excerpts of the interviews and discussions confirm that on the one hand, cultural 

literacy is seen as a barrier in addressing the local population for more attendance in cultural 

activities and that social differences in education are a strong factor regarding the lack of 

interest in culture. Apart from that, it is also stated that cultural practises are muliliteral and 

diverse. Hence, it is important to not consider cultural education from a view of accessing 
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culture in the sense of “highbrow” or so called “high” culture, but to recognize cultural 

habits, identities and other forms of cultural practices. However, education is considered 

important in learning abilities and getting a wider sense of understanding different cultural 

forms.  

 

4.5.2 Lack of interest and exclusiveness 

The main barriers of cultural access and participation in cultural activities within the 

European Union had to do with lack of interest (33%) and lack of time (29%) and were 

presented by the European Commission in 2013 within its Eurobarometer report (European 

Commission 2013, pp. 21–26). In this data, Portugal is one of the countries with the lowest 

interest in cultural activities like visiting museums or galleries (European Commission 

2013, pp. 21–26). The ROCK project survey shows that only 5% of residents feel addressed 

by the cultural activities in the area. A majority of residents believes that cultural activities 

are focused mainly on tourists and outsiders (see figure 18).  

The reason for this could be a lack of interest by residents or a feeling of exclusiveness 

which is related to the inequalities in cultural education and different cultural habits.  

“It is clear that it is good to have galleries and companies there to give an air of a certain 

cultural elite and that this also attracts people who go there to live” (Anonymous, table 3 

min 1:16). 

“We have to deal with a population of exclusion…” (Anonymous Table 2, min. 48:13). 

“We no longer have chelas people… there are no more junkies around here and that...” 

(Anonymous, tabble 3 min. 1:39). 
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“In social terms it's not just the money it's not just the ticket that has to do to have discounts 

but people have to feel welcome. People have to be able to take part into the activities that 

we give them” (INTERVIEWEE A, min. 14:30).  

The area has a diverse population and the cultural sector is specific in targeting their 

audience. Some people may feel excluded due to social stratification and are afraid of 

participating in an event that, in their perception, belongs to other social groups (BROOK 

2015, p. 1). This can be a feeling that the cultural offer is not “for the likes of us” linked to 

“interests, priorities and life choices, but also to a fear or dislike of the institutional 

atmosphere, and by the perception of cultural institutions as exclusivist” (European Agenda 

for Culture 2012, p. 53). Cultural activities are still accompanied by social codes of 

behaviour related to outfits or when it is time to clap and more, as Pierre Bourdieu already 

recognized 1984 in his work “Distinction: A social critique of the judgement of taste” 

(BOURDIEU 1984, p. 13). For those who do usually attend cultural events, a feeling of not 

belonging to it can be created. In the worst case it can lead to marginalisation and exclusion.  

Some of the cultural agents in the discussion mentioned that their audience is a specific 

audience coming from outside the neighbourhood, particularly in arts related practices. It 

demonstrates that most people only engage with places or events where they feel good and 

welcome whereby the type of activities as well as spatial and aesthetic characteristics of 

cultural spaces or projects play an important role.  

 

4.5.3 Communication and language barriers 

The form of exclusion can also be present through linguistic barriers for people speaking 

different languages, but as well, because of not being familiarized with the academic 

language used in institutional settings. Empirical data from the interviews and focus group 

discussions highlights communication and articulation as the main barriers to addressing 

people. This is especially the case for addressing those who have already a lack of interest 

in cultural activities and reinforced by disarticulation and dispersion of information. The 

use of hermetic language and special linguistic styles makes information not 

understandable for some people. Further, certain disabilities such as mental disabilities or 

blindness and deafness mean that people are excluded in communication channels, unless 

special attention is given to provide information through the right channels, e.g. the use of 

audio, sign- or braille language.  
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“That our communication is... the word is not, simple it's “easy” communication. So 

instead of using like that artistic language of a synopsis of theater piece with a wide range 

of words, that I would read by myself and say OK so what is it about? You don't understand 

it. And if I can't understand it others will not understand it as well” (INTERVIEWEE A, min. 

35:16).  

“It has to do with language used, in the way of exposing. Most people don't have access to 

perceive artistic language. I speak for myself, I sometimes I read projects but I think the 

language is very complex, artistic language. And then it doesn't get to people, that's it. […] 

I think sometimes things are to much only for an elitist audience, that's all. But they're not 

the real audience” (ANONYMOUS TABLE 2, min. 26:54).  

“For us, its a question of language. What it is, the relevance of the contents, we decide to 

share, what language we use to share them. Thats one of the big barriers in any country, 

when it comes to the cultural field. Communicating with people who are interested, but not 

specialists. Of course then there are all the issues, like intelectual disability, then you need 

to thing about the specific things, offer to be accessbile to people with intelecctual 

disabilities” (INTERVIEWEE B, min. 09:55).  

As the quotations show, the importance of the right way of communication with clear and 

accessible language was mentioned to enhance the cultural participation. To work with 

cultural forms which people recognize and like can stimulate the engagement of 

populations with the area and beyond that foster a feeling of a sense of place, identity and 

belonging.  

“We complain people don't come, but people don't even know about it. How can somebody 

come if they do not know about it? And even if they become across information, they don't 

understand this information. It's a chain of things that we really need to pay attention to” 

(INTERVIEWEE B, min. 13:55) 

“It is not available on the sites, although it is one of the premises of accessibility in terms 

of communication. Yes, you don't know where to park or where you can stop the car or if 

the entrance has barriers” (ANOYNMOUS TABLE 2, min. 17:50). 

“In terms of physical accessibility we include our websites because it's like a portal is like 

having a door into the venue and if our websites are not accessible for the people that want 

to use them it's like the door being closed at the same time” (INTERVIEWEE A, min. 14:30). 

In the last few years, the importance of digital access and new technologies has increased 

enormously. Many ways of cultural acitivites can be discovered and attended online, as 

they are nowadays firmly embedded in a digital context, such as reading online articles, 
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gaining cultural information and listening to music or radio (European Commission 2013, 

p. 57). The internet has become an important platform for providing information and 

communicating. Nevertheless, wide gaps exist and some people do not have access to the 

internet, ICT equipment, digital skills or competences (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, p. 

24).  

There is no existing data on access to internet use within the parishes of Marvila and Beato, 

but usually the availability of internet access is lower in low-income and low-education 

neighbourhoods (PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, p. 24). 

“I think that each venue is has a different cluster of public. But each venue is part of a 

community. It is part of a neighbourhood. So, it does not make sense, if the venue is not 

addressing the neighbours. That was why I was knocking on people’s doors. And even if 

they didn't participate, they knew that they were our neighbours. They were proud of being 

our neighbours. They knew Fernando Pessoa had lived around the corner. And that is also 

empowering for the neighbourhood. A neighbourhood with a cultural venue is a special 

neighbourhood because it has culture. So, I think that, that work should be done. Because 

culture is communication as well so you cannot be just talking to yourself or with your 

friends, you have to be part of the neighbourhood and take part in doing that in the 

neighbourhood’s life” (INTERVIEWEE A, min. 39:37) 

“One of the things that I did was to to go literally knocking on people's doors the little 

shops and the services and talking to the people in the neighborhood saying you know that 

we have this program this is this is interesting because of these. And I think that if you try 

to speak with people it's it's a way of a very good way to approach them and to bring them 

to to culture and to the programs that you have. There is a line that personally I use in all 

it's not that I use it's like a mental note” (INTERVIEWEE A, min 37:05).  

The discussions highlighted that areas like Marvila and Beato with challenging 

characteristics require different strategies of communication and engagement. Therefore, 

as the quotations above confirm, door-to-door approaches were mentioned as a successful 

strategy and approach to engage people and to create networks of trust instead of passively 

waiting for the public to arrive on their own initiative. In the same sense, the importance of 

bringing cultural work to different spaces in the territory was emphasized to make it more 

dynamic and to reach different audiences. Another challenge identified for greater access 

and cultural participation is the lack of local networks that can help to connect the various 

actors and cultural projects in the area and serve for facilitating the sharing of information, 

synergies between projects and public crossings. 
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4.5.4 Financial barriers 

The average income in the area is lower and the unemployment rate exceeds the average of 

the municipality, e.g. 43% of the residents in the ROCK survey replied, that there income 

is less than 500 Euros monthly  and  which makes it difficult for some part of the population 

to afford the cost of entry and costs for transport to reach a destination.  

Furthermore, lack of money goes hand-in-hand with lack of time and can be a reason for 

reduced cultural participation. Especially in difficult times such as during an economic 

downturn, those who might willing to participate cultural events need to cut their spending 

on such activities; this produces social exclusion and culture becomes more privileged 

(PASIKOWSKA-SCHNASS 2017, p. 18). 

“Culture is something that you identify as something that you do when you have your basic 

needs fulfilled […] “So the practices of culture in the Portuguese families and the Lisbon 

families it's very very low” (INTERVIEWEE A, min 31:48). 

Moreover, a lack of financial resources is not just to be found at the audience-side. Results 

from the workshop confirm that most of the cultural agents would be interested in 

increasing their accessibility, but lack the financial means and human resources to attract 

new audiences and to enhance more public engagement which is highlighted in the citations 

underneath.  

“Cultural actors usually have few resources, there it is, because art is undervalued” 

(ANONYMOUS TABLE 2, min. 54:11) 

“I understand them, of course I would like to have everything for free. Because we need 

more structure from the governments” (INTERVIEWEE C, min. 23:52). 

“I think it is the issue of continuity... I mean, people are tired of investing, starting 

something from scratch and then people disappear” (ANONYMOUS TABLE 2, min. 26:02). 

1,9

3,3

12,5

27,7

54,6

0,0 20,0 40,0 60,0

Student

Other*

Unemployed

Retired

Employed

<=500 
euros
43%

501-800 
euros
42%

> 801 
euros
15%

Figure 19: left average income and right status of employment in ROCK area (ROCK survey 2020) 



 

72 

 

“It's throwing money out, because the first year is usually to "break the stone", and then 

already the continuity is over” (ANONYMOUS TABLE 2, min. 22:48) 

In this sense and since most projects and financing for culture are precarious or temporary, 

the sustainability of the impacts was criticized, particularly in their continuity. Projects 

need time to initiate and therefore support needs to be long-term in combination with 

monitoring and training of important stakeholders to allow a deeper, inclusive and 

sustainable cultural work.  

 

4.6 Crucial outcomes of cultural-led urban regeneration  

The main challenges in the area have to do with terms of fragmentation, social inequalities 

and gentrification and were strongly discussed during the focus group meeting. Particularly 

the gentrification processes were mentioned regularly which occur through new 

urbanisation and new residents with a different socio-economic background in the area. 

“I'm quite critical of this more neoliberal language about culture and so I have some doubts 

about this kind of language to use for culture. I understand the role that we cultural agents 

all have in this process of gentrification and we are obviously responsible for it... Now we 

are responsible for it, but first we are being used by the political powers for these almost 

adaptations that are made to the territory itself and blessed and the Creative Hub I think 

is as well an examples for that” (Anonymous Table 3 min. 05:40).  

“They will try to use culture to cover up the social asymmetries they are creating here. 

Culture will be an instrument” (Anonymous Table 2, min. 27:48).  

As the quotes show, on the one hand, the cultural initiatives see themselves as a catalysator 

and fundamental in the process of regeneration and for causing gentrification, by attracting 

attention to the part of the city which further attracts investment, new business and new 

audiences. On the other hand, and also believed by the local population, the municipality 

and private companies are seen responsible for the biggest part of transformations in the 

area. In the ROCK survey, only 2,7% answered that cultural associations and local 

development contribute to the change in the neighbourhood and 45,9% considered the 

municipality and private companies responsible for the biggest change (38,5%) (see figure 

20).  
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Figure 20: Perception of residents who and which organisations contribute mainly to changes (urban 

transformations) in the neighbourhood (ROCK survey 2020) 

It is believed that Marvila and Beato are used for city-branding strategies as stated in the 

quote above by one of the cultural agents and that “[cultural initiatives] are being used by 

the political power”. Change and transformation are considered as a top-down planning 

within an urban regeneration process whereby the citizens, cultural associations and local 

development only have a small influence on the change in the neighbourhood.  

“I don't know if this is going to be what's happening in all areas of Lisbon, the increased 

costs of the area will push the people who are here away. It will create deeply marked 

social asymmetries that I do not know how this will be solved and culture will play a role 

here ... and there will be two worlds coexisting simultaneously. We will have the rich and 

the poor and in a clear way coexisting in a clear way. What can culture do? I'm a producer 

of culture, but I don't know” (ANONYMOUS Table 3 min. 26:16). 

“So what we're seeing is an area of the city – it's the most transformational area in the city 

– and I think we're all a little anxious about what's going to happen because we still don't 

understand who bought it. If it was the Gold Visas who bought it... I have no idea what 

population will inhabit that neighbourhood. I don't know who it is. But they will not be 

consumers of our culture, of what is currently being produced in the territory” 

(ANONYMOUS TABLE 3, min. 30:26). 

“I think it will create even more barriers in this idea of statutes and I deal with a population 

of exclusion so there are always those who think don’t care about it” (Anonymous Table 

3, min. 48:13).  

The new economic interest in the area is feared by the local cultural initiatives to lead to 

processes of social exclusion, marginalisation and the loss of the local cultural identity. 
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Mentioned was fear of the destruction of tangible heritage like old palaces, farms or 

industrial spaces to accommodate other types of projects, without taking eventual 

patrimonial value and the sustainability of the new uses of the space into account.  

The regeneration that can be observed in Marvila and Beato is comparable to many other 

post-industrial neighbourhoods that went through transformation processes driven by 

culture. Mainly, it is going through a process whereby first artists, cultural spaces and small 

creative businesses come, create a neighbourhood with many cultural activities and 

regenerate the area in this way and make is desirable for new residents (NEWBIGIN 2017, p. 

103). If the urban regeneration happening in the area is too fast, barriers and inequalities 

within the area will increase. As shown in the quotes, it is worried about for whom the 

large-scale projects that are promoted under the term culture are built. Fear exists througout 

the creative and cultural initiatives that they are in this way “sowing the seeds of their own 

demise, referring to gentrification” (FASCHE 2006, p. 155).  

Table 7: Perception of residents of main changes occurring in the neighbourhood (ROCK survey 2020) 

 N % 

Increase of rents and house prices 167 45,4% 

Empty houses 158 42,9% 

Factory and industry degradation 145 39,4% 

Arrival of new permanent residents 62 16,8% 

Emergence of new commercial and business activities on the riverfront 53 14,4% 

Municipal plan for the improvement of mobility and transportation 44 12,0% 

Vacancy of municipal stores 42 11,4% 

Arrival of new non permanent residents (visitors/tourists) 38 10,3% 

Municipal plan for new public and green spaces' development 37 10,1% 

Construction of new housing 34 9,2% 

Arrival of new entrepeneurs and real estate investors 30 8,2% 

Promotion of new art and technology businesses 10 2,7% 

Participation of residents in local development initiatives 9 2,4% 

Arrival of new projects and associations related to local development 5 1,4% 
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5 DISCUSSION 

This chapter discusses the main findings in relation to the theory framework and to the 

wider context of cultural policy that the city of Lisbon is following. As described in the 

theoretical part of this research, culture plays an important role in cities and 

neighbourhoods and as indicated in chapter 2.3, should be included in all sustainable 

development strategies as well as the United Nations Sustainable Development Goals. A 

vital cultural life and the participation in cultural activities of all part of society is important 

for the well-being of citizens and cultural diversity enhances community life (DUXBURY et 

al. 2016, p. 20). 

However, the promotion of culture in urban areas is used as a political tool, to create a 

positive image and to generate attractiveness for investment and economic growth, which 

has been confirmed by the observations in the case of Beato and Marvila. The process of 

cultural-led urban regeneration as described in chapter 2.2.1 is following the same scheme 

in this area of the city like it happened in many other neighbourhoods across the world. The 

first step is to create a creative and culture atmosphere by attracting creative people, artists, 

creative industries and technologically innovative start-ups through affordable prices and 

by providing good conditions for them to feel welcome, while finding affordable living and 

working space. At the same time and through public-private partnerships, large-scale 

projects are planned and under construction. The image of a cultural and creative 

neighbourhood occurs and the area gets slowly known, what is used for generating potential 

for urban regeneration (SCOTT 2016, p. 123).  

Moreover, it was determined that different perspectives in a broader sense on the term 

culture exist. Therefore, by speaking about culture in the area, mainly three different 

understandings of culture and dynamics are observed: (1) The culture of local population 

described as “sedentary” and traditional, based on memories, tangible and intangible 

heritage and cultural practices that are having rural and typical neighbourhood 

characteristics like gardening, traditional music, folk dance etc. and some kind of youth 

culture and street art; (2) The “new” cultural and creative dynamics along the riverside, that 

address a different audience in forms of arts, theatre, electronical music and live concerts 

as well as “hip and trendy” spaces; (3) And the promotion of “culture” through the existing 

cultural initiatives paired with large-scale projects like the Hub Criativo Beato and the Web 

summit, which serve to attract investment and capital to the area and the city.  
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Whereby new cultural initiatives are the centre of urban regeneration and the current 

strategy is promoting the area as the new “cultural and creative neighborhoods”, the state 

of culture of the local population does not align with the new vision of local development 

and by giving only little attention to them, their cultural practices are mainly ignored. The 

action-research project ROCK aimed to valorise the tangible and intangible cultural 

heritage in the area and to empower the local cultural identity, cultural heritage and 

memories of the local population, make the process of urban regeneration (social) 

sustainable and close the existing gaps in the society. The project tried to work together 

with the local population through participative activities and closely linked to political 

decision that were taken by the municipality and carried out in the area. 

A closer view will now be given to existing disparities and existing cultural policies in 

Lisbon. The new cultural and creative initiatives that are rapidly developing along the 

riverside of Marvila and Beato are mainly addressing outside visitors, although the interest 

in working together with the local population and to engage them more was pointed out as 

quite high by the representatives of the cultural initiatives. The focus group discussions that 

were hold in February 2020 in the library of Marvila were on the one side important to 

collect data for this research to discover existing challenges, needs and barriers. On the 

other side, it served as an action to help creating a network, sharing knowledge and 

increasing awareness for existing inequalities, the fast cultural-led urban regeneration that 

is causing rapid transformations and gentrification and to be aware about engagement of 

the local population. It was pointed out, that general interest to contribute to improving the 

impact of culture in the area exists and to stimulate more integrated, inclusive and 

sustainable processes of urban regeneration. 

The last years, Lisbon followed a cultural strategy of promoting the richness cultural 

activities, heritage and diversity that characterize the city. Cultural policies focussed on 

supporting the realization of artistic events and festivals and to create an image of Lisbon 

as a city of creative people, arts, cultural activities, innovation and technology and its 

cultural character became internationally known (BORGI et al. 2018, pp. 108–109). These 

policies served in first line to attract tourists and to enhance the international creative 

character for the city while not giving much attention to the citizens and local population. 

This occurred particularly for low-income neighbourhoods like the eastern part of the city 

in the case study area. More than just promoting the image of “creative cities", it is essential 

that the development of the area starts, above all, from its own culture, identity and heritage. 
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In 2017 the municipality of Lisbon in cooperation with the University of Lisbon developed 

a handbook “Strategies for culture of the city of Lisbon” (Estratégias para a Cultura da 

Cidade de Lisboa 2017, Costa et al. 2017). A comparison to developed strategies and 

objectives of this book were made (COSTA ET AL. 2017 p.240-250). Only a few of the 

identified objectives can be seen as fulfilled within the case-study area, whereby all of them 

stand in relation to the library of Marvila. The library was built in 2017 to increase the 

access to culture to the local population and as a response to neglecting the area for a long 

time. Until then, no other municipality-owned cultural facilities were existing, neither in 

Marvila nor in Beato. Indeed, it can be considered as a successful project and as a new-

access-point to culture by working closely related to the community, giving free access to 

internet and with a barrier-free building. However, it does not serve for decreasing 

inequalities between the riverside area and the inner area of Marvila and Beato, maybe it 

even reinforces it by separating the “culture” of the area.  

Objectives of the handbook of “Strategies for culture” that were identified for giving low 

or no attention to Marvila and Beato and were part of the strategy for culture, are the 

following: 

1.9. Promote public crossings in cultural enjoyment; 1.9.1 intersections by age, gender, 

ethnicity, type of activity; 1.9.2. Promote cultural desecration and permeability between 

‘high’ and ‘low’ culture; 1.9.3. Promote an interaction between cultural activities and other 

non-traditionally cultural activities; 1.4.1. Promote conditions of mobility and physical 

access (transportation, conditions and schedules) in general to the city's cultural equipment 

and programme; 1.4.2. Facilitate accessibility to cultural equipment and programs for 

people with reduced mobility and specific handicaps; 1.4.3. Promote widespread 

accessibility to new technologies (wi-fi access) as a vehicle for cultural, recreational 

enrichment and citizen participation; 1.4.4. Facilitate cultural literacy and a comprehensive 

(anthropological) concept of culture, overcoming the symbolic barriers associated with 

‘high culture’, creating new sensibilities and channels for the enjoyment of new cultural 

experiences and contents; 1.4.5. Promote awareness and technical training actions, within 

the scope of accessibility, for cultural professionals; 1.3. Increase cultural literacy. 

(Compare with chapter 3.6) (COSTA ET AL. 2017 p.240-250). 

The implementation of cultural policies should always consider that there are more actors 

than the government, in terms of non-state actors and keeping in mind that other policies 

as well influence culture. The case study area is a good example to see how in cultural-led 

regeneration strategies, also other policies (economical and innovation, environmental and 
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urban planning) and non-state actors (local population, cultural agents, further agencies and 

initiatives) have great influence which is related to the concept of “cultural governance” by 

Schmitt (SCHMITT 2011, p. 51). Culture and cultural agents should be understood as active 

stakeholders in local development strategies with unique characteristics and potential that 

must be considered and actively included in the discussion and decision processes as well 

as the public and vulnerable social groups. Developing the right policies and strategies 

requires understanding the real needs of the citizens through new bottom-up forms of 

governance (DUXBURY et al. 2016, p. 7). In this sense, it is important to enhance access to 

culture and participation in cultural activities which help to close the existing gap between 

the new dynamics of cultural initiatives and the local population and reduce existing 

inequalities, social segregation and marginalisation. 

At the same time, attention on barriers and vulnerabilities, that some people experience in 

accessing cultural activities, is necessary. To do so, it is essential to improve internal and 

external physical access and mobility in the area to facilitate interactions between initiatives 

of different contexts, hence different forms, expressions and cultural impacts. Further and 

even more difficult to address are the social and cultural barriers. One of the interviewees 

mentioned, that cultural policies in Portugal are still following too much “a democratisation 

of culture instead of cultural democracy” (Interviewee A, min. 13:19). According to the 

Interviewee, this political strategy doesn’t put enough attention on discussing the social, 

psychological and intellectual issues that prevent people from access to culture. The focus 

of cultural strategies on access to culture is often only simple related to discussions about 

free entry. However, cultural activities should be designed to ensure access not only for 

informed adults, but equally by elderly people, people with physical disabilities, ethnic 

minorities and families. “Cultural codes” and still existing forms of “popular and high 

culture” need to be discussed and removed (BOURDIEU 1984, p. 13).  
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6 RECOMMENDATIONS 

This chapter aims to give a number of recommendations for policymakers to enhance better 

access to culture in the area and to reduce inequalities, based on the identified barriers. The 

focus of the recommendation concerns the case study area, albeit it requires the 

implementation of government and European principles to make the work of municipalities 

and councils effective locally. Below, six recommendations are made addressing political 

actors on a local, national and European level. 

 

6.1 Reducing physical barriers 

Physical access, transport and mobility 

Transport and mobility are essential for good accessibility to cultural facilities and therefore 

play an important role in participation in cultural activities. The results of this research 

show, that it is not only important for residents within their own neighbourhood to move 

and interact, but it is also important for the area and the cultural sector in order to 

communicate with the rest of the city. For people with a limited mobility, it is especially 

challenging, if there is a lack of public transport which can increase marginalisation. 

To increase physical accessibility to the area, the cultural sector and also in terms of the 

area’s regeneration strategy, investment by the municipality in public transport is necessary 

to better connect the neighbourhood and cultural facilities to the rest of the city. Projects in 

public transport should consider transport systems that are accessible to everybody 

(‘universal access’), including persons with limited mobility. This includes that every trip 

chain and every link in the chain is designed to be accessible for everyone (TAYLOR 2013, 

p. 2). Further, the improvement and investment in ‘slow-mobility’ infrastructure is 

recommended (MALTESE et al. 2017, p. 154). This means pedestrian and cycling paths that 

guarantee safe and comfortable travel. The design of footways should take the needs of all 

potential users into account, including persons with limited mobility. To ensure the needs 

of the residents, the implementation of projects should involve public participation in 

decision-making processes to give residents the opportunity to follow the progress of 

improvements in their local area. 

The improvement of physical accessibility to cultural facilities and in mobility and 

transport on the local scale is mostly in the hands of urban planning departments of 

municipalities. However, the government can support the implementation of enhancing 



 

80 

 

physical accessibility and universal access by considering and defining mobility and 

sustainability goals in a national context. Sustainable mobility needs to be promoted 

stronger to rethink users’ mobility behaviour and the use of private vehicles as a second 

model option. Green transport models and slow-mobility have many benefits, e.g. reducing 

pollution, noise, increasing quality of life and can also provide cultural benefits by 

providing better access to cultural facilities and heritage sites (MALTESE et al. 2017, p. 154). 

Sustainable mobility and transport do not only consider environmental issues but include 

universal access to all essential goods in life. This concerns the participation in cultural 

activities and should therefore be included in national sustainable mobility issues. To gain 

equality for taking part in cultural activities and to reduce barriers, national and local 

initiatives need support by the European Union and suitable development strategies that 

work on removing geographical barriers and enhance cultural participation in isolated 

areas. 

 

Physical accessibility in cultural facilities 

Public cultural facilities require an examination by experts, if they actually fulfil a standard 

of physical accessibility. This needs to be expanded to the private cultural sector to 

guarantee more accessible faciltites and should be supported by public funding. 

Accordingly, investment should be done to improve facilties and remove physical barriers 

in the urban landscape. If facilities and venues are designed as accessible, but the 

surrounding urban landscape is not, barriers will still exist. In historical heritage buildings 

and sites, the need to rebuild and adapt to gain accessibility can collide with conservation 

policies that preserve the integrity of historical buildings and sites. This requires specific 

guidelines for the accessibility of cultural and heritage sites set by the relevant cultural 

ministry department. Close cooperation between experts, the involvement of the 

community and associations of people with disabilities can increase the success and a user-

centred design can gain a sound understanding of physical accessibility issues. 

The issue about accessibility in cultural facilities not only refers to specific regions and 

cities, but is highly relevant to the whole cultural sector. To ensure accessibility to cultural 

facilities and in cultural activities that include persons with limited mobility, a nationwide 

cultural strategy that promotes the examination of the accessibility of cultural facilities is 

needed. The key goals should include the enhancement and valorisation of cultural facilities 

and to guarantee equal access and the right conditions for its public usage and enjoyment. 
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The national ministry of culture needs to pay attention to the physical accessibility of state-

owned cultural facilities. Further, a national commission platform for exchange among 

ministries, associations representing people with a physical limitation, and the artistic and 

cultural sector can help provide a forum for a better understanding of the issues (European 

Agenda for Culture 2012, p. 43) 

 

6.2 Reducing social and cultural barriers 

Barriers on cultural education 

Projects on cultural education can act as an awareness builder and by that stand for a longer 

lasting and sustainable engagement in cultural activities. Participatory programmes for less 

habitual audiences like young people and technical training of those who work in the 

culture sector can be a helpful tool to promote cultural literacy. To teach young people 

more about art and culture helps to form and strengthen their personality and perhaps even 

gives them the opportunity to an artistic career and a better understanding of cultural 

diversity (European Agenda for Culture 2012, p. 65). Local initiatives supported by the 

municipality or council should ensure cultural education programmes built on 

collaborations and long-term cooperation between educational centres, schools and 

universities and cultural institutions or artistic teaching projects. Cultural policies and 

institutions should regard education as a core element. 

Taking the key importance of culture for personal development and creativity into account, 

cultural education should be included in syllabi of all school types. Therefore, cultural 

literacy needs to be promoted in schools through new methodologies to approach 

contemporary artistic and cultural practices. It is important to consider cultural literacy not 

as the teaching and learning of the knowledge of different cultures, but instead addressing 

the core dispositions of cultural literacy – tolerance, inclusion and empathy (LÄHDESMÄKI 

et al. 2020, p. 84).  

The understanding of cultural literacy takes many forms throughout the European Union. 

It ranges from teaching and learning knowledge about culture, up to a consideration of 

cultural literacy as a social practice, as well as learning by experiencing and practicing 

through cultural activities. Within the concept of a European culture, a broad and shared 

European understanding of cultural literacy is needed to overcome challenges. A 

contribution of young people building skills and competences helps strengthen intercultural 

European dialogue and increases the notion of cultural diversity in Europe. Young people 
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need to be centralised as the “users and producers of culture through their own cultural 

expression, informed by their cultural awareness and cultural knowledge” all over the 

European Union (LÄHDESMÄKI et al. 2018, p. 6).  

 

Financial barriers 

The provision of free entry is a simple policy response to the assumption that people do not 

participate because they are not able to pay; this follows a policy of the democratisation of 

culture. Free entry may be sufficient for facilitating access to culture for some people, but 

for others cultural, intellectual and social barriers remain. The European Agenda for 

Culture identified that the loss of revenue to cultural institutions versus an increase in 

participation may be disappointing unless the measures taken address the particular needs 

of the targeted audience (European Agenda for Culture 2012, p. 45). For example, lower 

entrance prices or free entrance tend not to target those without any interest, feel excluded 

or who are not able to understand information. Therefore, cultural policy measures 

targeting financial barriers should be implemented in line with a policy of access to culture 

for all, such as furthering the needs of disadvantaged groups, children, youth, schools, the 

elderly and the unemployed. This can be implemented for example by identifiying and 

targerting people who live in precarious financial circumstances or are socially 

disadvantaged and give them the opportunity to enjoy art and culture with an access card 

to gain free entrance to numerous cultural organisations.  

High income inequalities are present in Portugal (Instituto Nacional de Estatística 2019) 

and for some people cultural enjoyment is a luxury good. Of course, it is important to ensure 

access to essential goods in life for the population prior to the enjoyment of cultural 

activities. In order to remove financial barriers, the government needs to combat financial 

income inequalities in the whole country and raise the minimum wage. This gives more 

people the opportunity for cultural participation and participating in wider society. 

Additionally, it is worth supporting the cultural sector with fundings for projects that 

implement and enhance accessibility and to implement a government programme that aims 

for a culture for all.  
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Symbolic barriers and social exclusion 

Symbolic barriers like the attribution of ‘high culture’ and ‘low culture’ need to be 

overcome to gain social inclusion. This may be linked to interests and life choices, but also 

to a fear or dislike of the cultural atmosphere, a lack of knowledge of specific codes and to 

the perception of cultural activities being exclusive or a feeling of not belonging. To remove 

symbolic barriers and fears, the specific needs and behaviour of target groups must be 

considered and invisible barriers that could prevent people from attending some cultural 

events identified.  

It is important to ensure that information is understandable by the use of accessible 

language. Finding the right ‘bridges’ and formats, such as having programmes in braille, 

video or sign language can be a key in communication. Using clear and simple language 

helps to remove barriers in language and communication for those who are not used to 

reading a lot and those who have not participated in higher education and can help in an 

efficient way to promote cultural content (European Agenda for Culture 2012, p. 54). A 

“local mediator” who is in close contact with the local residents can help to connect with 

the community in the form of a field facilitator. Inclusive and local cultural events can be 

created to promote diversity of cultural expression and allow interaction between people of 

differing age, gender, ethnicity, profession and economic capital, which can contribute to 

break boundaries between people with different mentalities. Social rights on inequalities 

and cultural education need to be fostered to remove symbolic barriers and gain equal 

access.  

Further, patterns of cultural consumption of specific groups and young people are worth 

analysing. While, for example, young people are underrepresented within the audience of 

cultural institutions, they are highly interested in cultural production (music, film, cinema) 

and subcultures, e.g. different styles of music, street art and more. It shows that cultural 

activities are diverse and it is important to not only consider practices that are clearly 

identified as cultural (European Agenda for Culture 2012, p. 107). The empowerment of 

people in marginalised and disadvantaged situations helps to overcome difficulties and 

barriers and to actively participate in their own inclusion in society. Social exclusion, fear, 

social stratification, racism, prejudice and cultural, ethnic or religious intolerance need to 

be combated throughout the whole country. Barriers need to be systematically removed to 

fulfil the realisation of universal cultural rights. To give every citizen in the European 

Union the equal right to freely participate in cultural activities, more emphasis needs to be 
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given to fostering human and social rights, including the fundamental freedom in every 

aspect of peoples’ lives. The European Union should set stronger focus on the 

implementation of social and human rights in governments and initiatives within the 

member states. 

 

Collaboration and participation 

However, it is also apparent that there is a general desire to contribute to improving the 

impact of culture in this area of the city, stimulating more integrated, inclusive and 

sustainable processes of territorial regeneration. It is important to give space to different 

artistic forms and to favor approaches (of communication, implementation and evaluation) 

that are linked to local particularities, in order to guarantee inclusive impacts and long-term 

regenerative effects. The participation of the local population can enhance accessibility to 

cultural activities and cultural participation. Local bottom-up initiatives go through all 

social levels. It is important to support those initiatives and give them the opportunity for 

creative expression and freedom. The engagement of the local population in an active and 

participative way with cultural activities in the area enhances their sense of place and 

identity and creates cohesion but requires projects that people recognise and identify with. 

Attention should be paid to not exaggerate and overload local communities with requests 

for participation and think carefully about its relevance and sustainability. Partnerships 

between organisations and people with forms of limitations are a key to responding to 

accessibility issues. Local government should focus on the cultural needs of citizens by 

avoiding to focus only on the interests of professional elites in the cultural sector. Not 

culture for everyone, but culture with everyone (Unesco 2020, p. 1). 

Implementing cultural policies requires cross-sectoral cooperation and permanent dialogue 

between different departments. The issue of access to culture touches all departments, e.g. 

urbanism, mobility, social rights, education, housing, sport, tourism and culture. A holistic 

perspective and intersectoral bridges are needed at both national and municipal level. In 

democracy, an equitable and open access to cultural infrastructure is crucial. While in some 

countries the problematisation of access to and participation in culture has been discussed 

discussion for a long time, in others the issue is relatively new (European Agenda for 

Culture 2012, pp. 107–108). A permanent sharing and exchanging of experience between 

European Member States is productive and highly beneficial.
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Physical barriers 

Isolated location 

Spatial barriers 

Lack of mobility and 

Transport 

Poor accessibility in 

facilities 

 

 

Social/Cultural barriers  

Cultural and educational 

barriers 

Financial barriers 

Lack of human resources 

Social exclusion 

Digital barriers 

 

 

Social/Intellectual barriers 

Lack of interest 

Communication and 

language barriers 

Sensory disabilities 

Difficultness in involvement 

of local community 

Recommendations 

Investment in public 

transport including smart 

and universal trip chains and 

investment in slow-mobility 

is necessary to enhance 

physical accessibility 

Promote conditions of 

universal access in transport, 

mobility and facilities 

Examination of accessibility 

in facilities and support with 

funding in private cultural 

sector to enhance 

accessibility of facilities 

Cross-sectoral cooperation 

between departments is 

needed  

Public participation in 

decision-making of transport 

planning to gain a sound 

understanding of mobility 

and accessibility issues in 

the city 

 

Recommendations 

Enhance cultural literacy: 

Education should be core 

activity in cultural policies  

Art and cultural activities 

need to be included in all 

school types 

Addressing young people is 

key in sustainable cultural 

policies and cultural patterns 

of young people need to be 

well understood 

Remove symbolic barriers 

and support the mixing of 

diverse people in cultural 

events to break boundaries 

and support social rights 

Measures targeting financial 

barriers should be 

implemented in line with a 

policy of access to culture 

for all including further 

needs of specific groups of 

people 

 

Recommendations 

Enhance cross-sectoral 

collaboration between 

departments, cultural agents, 

institutions and participation 

of local population; support 

local bottom-up initiatives 

Promote better 

communication and 

articulation between 

stakeholders and remove 

barriers by using accessible 

language  

Build bridges to increase 

proximity to local 

communities 

Address specific groups and 

include new patterns of 

cultural consumption like 

youth and subcultures in 

cultural policies 
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7 FINAL CONCLUSION 

This chapter intends to provide an answer to the research questions that guided this project. 

Framed within the action research project ROCK, this research discusses cultural-led urban 

regeneration and access to culture within the case study area of the parishes Marvila and 

Beato in the eastern part of Lisbon. 

The research questions guiding this project were:  

(1) Can cultural-led urban regeneration processes be more (social) sustainable, by 

shaping policy strategies that aim on enhancing access to culture and cultural 

participation?  

(2) Which barriers may hinder cultural participation and access to culture in the case-

study area and how can those barriers be reduced with policy strategies and 

governance?  

(3) How does a greater participation in cultural activities contribute to the wellbeing of 

neighbourhoods and communities?  

Within urban development strategies, culture is seen as an effective solution to a series of 

urban challenges and is used as a preferred tool for “regenerating” urban areas that suffer 

under an economic and social decline (COUCH et al. 2003, p. 2). The image of culture and 

the creation of cultural and creative neighbourhood serves to catalyse the process of urban 

regeneration by presenting it as a creative and innovative way of “city making” (LANDRY 

2013, p. 7). In the case study area it was identified that the guiding principles and practices 

of cultural-led urban regeneration processes undertake fast transformations. Too much 

attention is set on the economic growth and on attracting investment for the area, instead 

of on the development and improvement of residents’ quality of life within the area. Hence, 

particularly the local population is the most uncared within the process. Consequently, the 

already existing inequalities, spatial and social segregation as well as fragmentation within 

the area are enforced. Moreover, the area gets attention of new residents that want to live 

there and investment in real estate was done, which lead to rising prices for housing and 

induced gentrification processes and dislocation of the local population. Thus, also the local 

cultural initiatives recognize how the role of culture can trigger processes that contribute to 

exclusion, enforce disparities between old and new social, cultural and economic dynamics 

and to reduce the existing and contemporary culture in the area. 

To respond the first and main research question, if cultural-led urban regeneration processes 

can be more (social) sustainable through policy strategies that aim on enhancing access to 
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culture and cultural participation, a look to the concept of social sustainability needs to be 

given first. Social sustainability is often neglected in debates on urban development and 

between the three pillars of social, environmental and economic sustainability 

(WOODCRAFT et al. 2012, p. 15). By applying a social sustainability concept on urban 

regeneration processes, the aim should be that everybody in society can benefit in the same 

way from the outcomes of the political strategies by having equal opportunities and rights 

to access the urban space, social amnesties and cultural activities. Successful and well-

planned areas promote the wellbeing of its residents and support social and cultural life 

equally (WOODCRAFT et al. 2012, p. 16) (GEHL 2010, p. 109). 

However, it was resulted that in the most cases and as noticed in the case study area, not 

everybody in society can profit from the urban regeneration process. Often such strategies 

foster undesired unequal spatial and social impacts, especially in fragmented areas like 

Marvila and Beato. Therefore, before developing political strategies, it is necessary to know 

the surrounding context, its characteristics, the main needs and challenges and to focus on 

social and cultural diversity that exists in places in order to define integrated and sustainable 

regeneration processes. Involving residents and particularly marginalized and vulnerable 

social groups actively in decision-making proccesses, helps to give a wider public of the 

population a voice and to guide urban regeneration in a (social) sustainable way.  

Furthermore and to answer the research questions, it was pointed out that the view of how 

culture is considered plays an important role. This ranges from the local cultural practices 

beyond cultural initiatives and arts to dominant perspectives on what culture is and how 

local development and urban regeneration are understood. Particularly the existing 

dominant views need to be overcome and the debates need to be opened from different 

points within a holisitc view on culture. To get an understanding of what prevents people 

form accessing culture in the area, several barriers where identified and applied in the 

results. The area has many physical barriers whereby the strongest identified is a clear lack 

of a mobility and accessibility strategy that creates the perception of the area as an “urban 

island” as described in the focus group discussions. The impact of the lack of mobility and 

transport is affecting the economic and social well-being of residents and the access to 

cultural activities. Further, it hinders a successful implementation of the regeneration 

process itself. Apart from physical barriers several social and cultural barriers were 

analysed. These are even more difficult to address, e.g. systematic and structural images of 

“high” culture and elite are still existing in society, paired with socio-economic 

disadvantages, financial issues, low education and a high unemployment rate. 
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Reduction of these barriers as well as a greater participation in cultural activities contribute 

to reduce inequalities in the society, the social-spatial segregation and would make the 

neighbourhood more socially just. Through better access to culture, the disparities in the 

population can be reduced by generating a social-mix through crossing of different 

population groups. Further, by being active participants or audience within cultural 

activities, residents and local population are part of the cultural-led urban regeneration 

process and more attention and voice is given to them. The main idea of cultural governance 

and participation would be accomplished and the local population would get more decisive 

power. To put it in a nutshell, culture-led urban regeneration can be a promising process as 

long as it is considered from a holistic view that emphasises the social and cultural 

characteristics of the area instead of focusing on the economic impacts. 

 

  



 

90 

 

8 References 

Ateca-Amestoy, V. M., Ginsburgh, V., Mazza, I., O‘Hagan, J., & Prieto-Rodriguez, J. 

(2017): Enhancing Participation in the Arts in the EU: Challenges and Methods. Cham, 

Switzerland. 

Baltà, J. (2013): Access to Culture – Policy Analysis     Review on the Policies at European 

Level. 

Barbour, R. (2014): Introducing Qualitative Research: A Student’s Guide: A students 

guide. (2. edition). 

Barcón, A. (2018): Preliminary study Marvila/Beato from Horizon 2020 project "ROCK". 

Baur, N., & Blasius, J. (Eds.) (2014): Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung. Wiesbaden. 

Bennett, T. (2001): Cultural policy. In N. J. Smelser, & P. B. Baltes (Eds.), International 

encyclopedia of the social & behavioral sciences (3093-3097). Amsterdam: Elsevier. 

Bennett, T., Savage, M., Silva, E. B., Warde, A., Gayo-Cal, M., & Wright, D. (2009): 

Culture, Class, Distinction: Routledge. 10.4324/9780203930571. 

Bianchini, F., & Borchi, A. (2018): Participation in arts activities in the context of European 

urban cultural policies. In L. Bonet, & E. Négrier (Eds.), Breaking the Fourth Wall: 

Proactive Audiences in the Performing Arts. 

Borgi, V., Falanga, R., Olori, D., & Pusseti, C. (2018): Practices of Citizenship and Real 

Estate Dynamics: Roberto Falanga and Chiara Pussetti in conversation with Vando 

Borghi and Davide Olori. European Journal of creative practices and cities in 

landscapes. 

Bourdieu, P. (1984): Distinction: A social critique of the judgement of taste. (Reprint1984). 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Brito, P. (2019): New Life in the east side of Lisbon. In P. Teixeira (Ed.), The East Side of 

Lisbon Cultural Guide. Lisbon. 

Brook, O. (2015): Spatial equity and cultural participation: How access influences 

attendance at museums and galleries in London. Cultural Trends, 25, 21–34. 

Brugg Bawden, A. (2002): Access and the Cultural Infrastructure. Center for Arts and 

Culture. 

Carris de Lisboa (2020): Marvila and Beato area selection. Network Map. 

https://www.carris.pt/viaje/mapas. Accessed 08.06.2020. 



 

91 

 

Clough, P., & Nutbrown, C. (2007): A Student's Guide to Methodology. (Second edition). 

London: SAGE Publications Ltd. 

CNN (2017): The new Berlin? How austerity helped Lisbon's creatives to succeed. 

https://edition.cnn.com/style/article/lisbon-cultural-scene/index.html. 

Committee on culture of UCLG: Culture in sustainable cities: Learning with culture 21 

actions in Europe. 

Condessa, B., Sá, A. M. de, Cambra, P., & Ferreira, J. A. (2015): Land readjustment in 

Portugal: The case of Sines. Town Planning Review, 86, 381–410. 

Costa, P., Oliveira, A., Magalhães, A., Sousa, F. A., Teixeira, G., Guerra, P., Moreira, T., 

Guterres, A., Seixas, J., & Magalhães, M. (2017): Estratégias para a Cultura da Cidade 

de Lisboa 2017. 

Couch, C., Fraser, C., & Percy, S. (Eds.) (2003): Urban regeneration in Europe. Real estate 

issues. Oxford, Malden MA: Blackwell Science. 

CP (2020): Horários. Comboios de Portugal. 

https://www.cp.pt/StaticFiles/horarios/urbanos-lisboa/completo-comboios-urbanos-

lisboa.pdf. Accessed 08.06.2020. 

Cullen, C. (2019): UCLG Committee culture 21: Final report lisbon. 

Culture2030Goal campaign (2019): Culture in the implemenation of the 2030 Agenda: A 

Report by the Culture 2030 Goal Campagin. Barcelona, Paris, Harare, Sydney, 

Montreal, The Hague and Brussels, 

Deffner, A., Psatha, E., Bogiantzidis, N., Mantas, N., Vlachaki, E., & Ntaflouka, P. (2015): 

Accessibility to Culture and Heritage: Designing for all. 

Dubois, V. (2001): Cultural Policy Regimes in Western Europe. In N. J. Smelser, & P. B. 

Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (pp. 460–

465). Amsterdam: Elsevier. 

Duxbury, N., Hosagrahar, J., & Pascual, J. (2016): Why must culture be at the heart of 

sustainable urban development? UCLG: United Cities and local Governments. 

Duxbury, N., & Jeanotte, M.S. (2010): Global Cultural Governance Policy. In G. Young, 

& D. Stevenson (Eds.), The Ashgate Research Companion to Planning and Culture. 

London. 

Educult (2013): Access to Culture - Policy Analysis: Final Report, 2013. 

European Agenda for Culture (2012): A Report on policies and good practices in the public 

arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in 

culture, Oktober 2012. 



 

92 

 

European Commission (2007): Eurobarometer: European cultural values. 

Special Eurobarometer 278/ Wave 67 - TNS opinion & social. 

European Commission (2013): Special Eurobarometer 399: Cultural access and 

participation: Report, 2013. 

European Commission Eurostat (2019): Culture statistics: 2019 edition. (Fourth edition). 

Statistical books. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Evans G. and Shaw P. (2004): The Contribution of Culture to Regeneration in the UK: A 

review of evidence. 

Evrard, Y. (1997): Democratizing Culture or Cultural Democracy? The Journal of Arts 

Management, Law, and Society, 27, 167–175. 

Fainstein, S. S. (2013): The just city. International Journal of Urban Sciences, 18, 1–18. 

Falanga, R., & Corrêa Nunes, M. (2019): Multi-Scale Intersections of Collaborative 

Collective Actions in Urban Regeneration. Insights from the ROCK Project in Lisbon. 

In B. Tejerina, de Almeida, Cristina Miranda de, & I. Perugorría (Eds.), International 

Conference Sharing Society: The Impact of Collaborative Collective Actions in the 

Transformation of Contemporary Societies (pp. 575–581). 

Fasche, M. (2006): Creative people and Gentrification: “Sowing the seeds of demise?”: 

Evidence from newton, sydney. Erdkunde. 

Fernandes, D. R. V. (2016): As medidas de austeridade debaixo da Troika: Uma análise à 

cobertura noticiosa dos Orçamentos de Estado de JN e Público. 

Ferreira, M. (2016): Agenda 21 for culture: Lisbon sardines contest. Agenda 21 for culture. 

Florida, R. L. (2005): Cities and the creative class. New York: Routledge. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk

&AN=136213. 

Fuchs, M. (2008): Kultur Macht Sinn: [Einführung in die Kulturtheorie]. (1. Aufl.). 

García, B. (2016): Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: 

Lessons from Experience, Prospects for the Future. Local Economy: The Journal of the 

Local Economy Policy Unit, 19, 312–326. 

Gattinger, M. (2011): Democratization of Culture, Cultural democracy and Governance. 

Gehl, J. (2010): Cities for people. Washington, Covelo, London: Island Press. 

http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home.action. 

Glesne, C., & Peshkin, A. (1992): Becoming qualitative researchers: An introduction. 

White Plains, N.Y: Longman. 



 

93 

 

Hammersley, M. (2019): The Concept of Culture A History and Reappraisal. Cham, 

Switzerland: Springer Nature Switzerland AG. 

Institute of spatial policies (2011): Study: Potentials of creative urban regeneration. 

Ljublijana, 1–68. 

Instituto Nacional de Estatística (2019): Rendimento e Condições de Vida: O risco de 

pobreza situou-se em 17,2% - 2019. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESde

st_boui=354099170&DESTAQUESmodo=2. Accessed 05.06.2020. 

Itulua-Abumere, F. (2013): Sociological concepts of culture and identity. 

Izsak, K., Markianidou, P., Lukach, R., & Wastyn, A. (2013): The impact of the crisis on 

research and innovation policies. Study for the European Commission DG Research by 

Technopolis Group Belgium and Idea Consult. 

Jacobs, J. (1961): The death and life of great American cities. New York: Vintage Books. 

http://www.loc.gov/catdir/bios/random051/92050082.html. 

JF Marvila (2020): Junta de Freguesia de Marvila: A história e o bairro chinês. https://jf-

marvila.pt/bairro-chines/. Accessed 05.05.2020. 

Jones, P. (2006): Raymond Williams's sociology of culture: A critical reconstruction. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10486300. 

Kemmis, S. (2006): Participatory action research and the public sphere. Educational Action 

Research, 14, 459–476. 

Kooiman, J. (2007): Social-Political Governance. Public Management: An International 

Journal of Research and Theory, 1, 67–92. 

Lähdesmäki, T., Koistinen, A.-K., Ylönen, S., Zaleskienė, I., Duoblienė, L., Kairė, S., 

Maine, F., & Cook, V. (2018): DIalougue & Argumentation for Cultural Literacy 

Learning in Schools: Cultural Analysis Framework. 

Lähdesmäki, T., Koistinen, A.-K., & Ylönen, S. C. (2020): Intercultural Dialogue in the 

European Education Policies: A Conceptual Approach. (1st ed. 2020). Cham, 

Switzerland. 

Lahtinen, E., Jakonen, O., & Sokka, S. (2017): Equality and accessibility in cultural policies 

in finnish cultural policies: Fact sheet. Center for Cultural Policy Research Cupore. 

Landry, C. (2008): The creative city: A toolkit for urban innovators. (2nd ed.). London: 

Comedia; Earthscan. 

Landry, C. (2013): The art of city-making. Abingdon (Oxon): Earthscan. 



 

94 

 

Landry, C., & Bianchini, F. (1995): The creative city. The creative city, 12. London: 

Demos. 

Ledwith, M. (2017): Emancipatory Action Research as a Critical Living Praxis: From 

Dominant Narratives to Counternarratives. In L. L. Rowell, C. D. Bruce, J. M. Shosh, 

& M. M. Riel (Eds.), The Palgrave International Handbook of Action Research. New 

York, s.l.: Palgrave Macmillan US. 

Lestegás, I., Lois-González, R.-C., & Seixas, J. (2018): The global rent gap of Lisbon’s 

historic centre. International Journal of Sustainable Development and Planning, 13, 

683–694. 

Lin, C.-Y., & Hsing, W.-C. (2009): Culture-led Urban Regeneration and Community 

Mobilisation: The Case of the Taipei Bao-an Temple Area, Taiwan. Urban Studies, 46, 

1317–1342. 

Lisbon City Council (2016): City profile Lisbon July 2016. Culture 21 Agenda for Culture. 

Lisbon City Council Municipal (2013): Directorate for Economy and Innovation: Lisbon - 

Creative Economy. 

Maltese, I., Mariotti, I., Oppio, A., & Boscacci, F. (2017): Assessing the benefits of slow 

mobility connecting a cultural heritage. Journal of Cultural Heritage, 26, 153–159. 

Margherita, S. (2018): Making Heritage Accessible: Museums, Communities and 

Participation. 

Markusen, A. (2007): The urban core as a cultural sticky place. In Henckel Dietrich, Weber 

Elke-Pahl, Herkommer Benjamin (Ed.), Time Space Place. Frankfurt am Main. 

Martins, J. C., & Mourato, J. (2018): Research Report: Marvila/Beato. 

Matarasso, F., & Landry, C. (1999): Balancing act: Twenty-one strategic dilemmas in 

cultural policy, no. 4. 

McLean, F. (1997): Marketing the museum. Heritage. London, New York: Routledge. 

http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home.action. 

McNiff, J., & Whitehead, J. (2011): All you need to know about action research. (2.th ed.): 

SAGE Publications. 

Mendes, L. (2017): Gentrificação turística em Lisboa: Neoliberalismo, financeirização e 

urbanismo austeritário em tempos de pós-crise capitalista 2008-2009. Cadernos 

Metrópole, 19, 479–512. 

Montalto, V., Tacao Moura, C. J., Langedijk, S., & Saisana, M. (2019): Culture counts: An 

empirical approach to measure the cultural and creative vitality of European cities. 

Cities, 89, 167–185. 



 

95 

 

Morgan, D. L. (2009): Focus groups as qualitative research. (2. ed., [Nachdr.]). Qualitative 

research methods series, 16. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publ. 

Mulcahy, K. V. (2017): Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy. 

Nevado, A. (2015): The Eastern waterfront area of Lisbon: progress, decline and 

regeneration. 

Newbigin, J. (2017): New and changing dynamics. What is the creative economy? British 

council., 1–120. 

Nunes, J. P. S., & Sequeira, Á. D. (2011): O Fado de Marvila. Notas sobre a origem citadina 

e o destino metropolitano de uma antiga zona industrial de lisboa. Forum Sociológico, 

33–41. 

OECD (2018): Culture and local development: Background document. 

Oliveira, A., & Paulino, F. (2017): European Creativity and Urban Regeneration. The 

Journal of Public Space, 2, 126–140. 

Otte, H. (2019): Bonding or bridging?: On art participation and social cohesion in a rural 

region of the Netherlands. Poetics, 76. 

Pasikowska-Schnass, M. (2017): European Parliamentary: Access to culture in the 

European Union. EPRS | European Parliamentary Research Service, Juli 2017. 

Pereira, P. (2017): A transformção da zona ribeirinha orienta de Lisboa: um caso de 

gentrificação por nova construção. EURE, 47–71. 

Pinto, C. (2019): Introduction. In P. Teixeira (Ed.), The East Side of Lisbon Cultural Guide. 

Lisbon. 

Pordata (2018): Base de Dados Portugal: AML Lisboa. https://www.pordata.pt/Municipios 

.04.2020). Accessed 14.07.2020. 

Pratt, A. C. (2008): Creative cities: The cultural industries and the creative class. 

Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90, 107–117. 

Reis e Silva, M. (2019): Para onde a indústria os levou: crescimento urbano de Marvila e 

Beato a partir de 18351: Where the industry led them: urban growth of the Marvila and 

Beato boroughs since 1835. cadernos do arquivo municipal, 117–137. 

ROCK project (2020): TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR BETTER ACCESS TO 

CULTURAL HERITAGE. 

ROCK project Lisbon (2020): Rock Lisbon Survey: Statistical Report. 

https://lisboa.rockproject.eu/categoria/publicacoes-policy-brief/. 

Rogers, R. (2010): Vorwort by Richard Rogers. In Cities for people. Washington, Covelo, 

London: Island Press. 



 

96 

 

Rosenstein, C. (2011): Cultural development and city neighborhoods. City, Culture and 

Society, 2, 9–15. 

RP-DGAE (2018): Sinopse: Indústrias Culturais e Criativas. República Portuguesa, 

Direção-Geral das Atividades Económicas. http://www.dgae.gov.pt. Accessed 

08.06.2020. 

Schmitt, T. (2011): Cultural Governance as a conceptual framework. 

Schmitt, T. M. (2009): Global cultural governance. Decision-making concerning world 

heritage between politics and science. ERDKUNDE, 63, 103–121. 

Schuster, J. M. (2003): Mapping state cultural policy: The state of Washington Chicago:. 

The University of Chicago, Cultural Policy Center. 

Scott, A. J. (2016): Cultural economy and the creative field of the city. Geografiska 

Annaler: Series B, Human Geography, 92, 115–130. 

Shaw, K. (2014): Melbourne’s Creative Spaces program: Reclaiming the ‘creative city’ (if 

not quite the rest of it). City, Culture and Society, 5, 139–147. 

Silverman, R. M. (2015): ANALYSING QUALITATIVE. In E. A. Silva, N. Harris, P. 

Healey, & P. van den Broeck (Eds.), The Routledge handbook of planning research 

methods. New York: Routledge Taylor & Francis Group. 

Slach, O., & Boruta, T. (2012): What Can Cultural and Creative Industries Do for Urban 

Development?: Three Stories from the Postsocialist Industrial City of Ostrava. 

Quaestiones Geographicae, 31, 99–112. 

Stern, M. J., & Seifert, S. C. (2007): Cultivating "Natural" Cultural Districts. Creativity 

and Change. 

Tamyko, Y., Adrià, A., & Sarah, F. (2014): Chapter 2. What is Governance, Governance 

of addictions in Europe. 

Taylor, N. (2013): Improving Accessibility to Transport for People with Limited Mobility 

(PLM) A Practical Guidance Note. 

The Guardian (2017): How down-at-heel Lisbon became the new capital of cool. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/16/lisbon-new-capital-of-cool-

urban-revival-socialist-government-poor-antonio-costa. Accessed 01.07.2020. 

Tjarve, B., & Zemīte, I. (2016): The Role of Cultural Activities in Community 

Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 

64, 2151–2160. 



 

97 

 

Travel BI (2020): Hóspedes por Ano A.M. Lisboa 2019. 

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/PowerBI/hospedes.aspx. Accessed 

03.06.2020. 

Tulumello, S. (2015): Reconsidering neoliberal urban planning in times of crisis: Urban 

regeneration policy in a “dense” space in Lisbon. Urban Geography, 37, 117–140. 

UCLG (2010): Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development. Barcelona. 

Unesco (1982): World Conference on Cultural Policies in Mexico City: Final Report. Paris. 

Unesco (2005): Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions. http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

Unesco (2017): Re/shaping cultural policies: Advancing creativity for development 2005 

convention global report 2018. Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/ulis/cgi-

bin/ulis.pl?catno=260592. 

Unesco (2020): Importance of Incorporating Local Culture into Community Development. 

United Nations (2016): The World's Cities in 2016. 

University of Pennsylvania Social Impact of the Arts Project (SIAP) and Reinvestment 

Fund (2017): Culture and Social Wellbeing in New York City: Highlights of a Two-

Year Research Project. Culture and Social Wellbeing in New York City. 2. 

Valente, A. (2011): Nova proposta administrativa para Lisboa. Gabinete de Estudos 

Olisiponenses, Lisboa. 

website HubCriativoBeato (2020): Hub Criativo Beato. https://hubcriativobeato.com/. 

Accessed 25.06.2020. 

Widdop, P., & Cutts, D. (2012): Impact of place on museum participation. Cultural Trends, 

21, 47–66. 

Williams, R., & McGuigan, J. (Eds.) (2014): Raymond Williams on culture & society 

(1958): Essential writings. Los Angeles: Sage. 

Williamson, K., Given, L. M., & Scifleet, P. (2017): Qualitative data analysis. In G. 

Johanson, & K. Williamson (Eds.), Research methods: Information, systems and 

contexts (pp. 453–476). Oxford: Chandos Publishing. 

Woodcraft, S., Bacon, N., Caistor-Arendar, L., Hackett, T., & Hall, P. S. (2012): DESIGN 

FOR SOCIAL DESIGN FOR SOCIAL SUSTAINABILITY: A framework for creating 

thriving new communities. 

Zukin, S. (1995): The Cultures of Cities. Massachusetts. 



 

98 

 

Zukin, S. (1998): Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of 

Consumption. Urban Studies, 35, 825–839. 

 

 

List of figures  

Figure 1: Survey by citizens of EU to associations with “culture” (European Commission 

2007, p. 5) .......................................................................................................................... 10 

Figure 2: Barriers that can prevent access to culture. own illustration .............................. 23 

Figure 3: Components of the "ROCK Circle" (website ROCK project, 2020) ................. 29 

Figure 4: Culture and heritage according to time (DEFFNER et al. 2015, p. 4) ............... 29 

Figure 5: Methods and data collection, own illustration .................................................... 30 

Figure 6: Implementation and structure of focus group discussions. own illustration ...... 33 

Figure 7: Lisbon’s 24 parishes. Marvila (15) and Beato (7). (CML 2020) ....................... 40 

Figure 8: ROCK area within the parishes Marvila and Beato (Laura Pomensano, ROCK 

2020) .................................................................................................................................. 40 

Figure 9: View from Marvila’s Library in Rua António Gedeão, 7, Lisbon (Street view 

google maps 2020) ............................................................................................................. 43 

Figure 10: Old wine warehouse in Marvila’s riverside (www.pratariversidevillage.de 2020)

............................................................................................................................................ 43 

Figure 11: Level of education in comparison in Lisbon, Beato, Marvila and the Rock area 

(BARCÓN 2018, p. 6) .......................................................................................................... 44 

Figure 12: Accumulation creative and cultural industries before 2014 and after, own 

Illustration .......................................................................................................................... 53 

Figure 13: Map shows cultural activities in the ROCK intervention area and train lines that 

divide the area into sections (Laura Pomesano, ROCK 2020) .......................................... 54 

Figure 14: Frequency of usage of cultural spaces by local population (ROCK survey 2020)

............................................................................................................................................ 55 

Figure 15: Question to target group and audiences at the focus group meeting with cultural 

agents (own data in collaboration with ROCK, 2020) ....................................................... 56 

Figure 16: Lisbon’s Metro and Train Network Map (metrolisboa.pt 2020) ...................... 60 

Figure 17: Employment rate in in % and Level of education in ROCK intervention area in 

%, (ROCK project survey, 2019) ......................................................................................... 65 

file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634767
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634769
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634771
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634772
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634773
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634773
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634777
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634777
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634778
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634778
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634782
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634782
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634782
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634782


 

99 

 

Figure 18: Perception of residents which activities are addressing them (ROCK survey 

2020) .................................................................................................................................. 67 

Figure 19: left average income and right status of employment in ROCK area (ROCK 

survey 2020)....................................................................................................................... 71 

Figure 20: Perception of residents who and which organisations contribute mainly to 

changes (urban transformations) in the neighbourhood (ROCK survey 2020) ................. 73 

 

 

List of tables  

Table 1: Examples of applied coding for data analyses: Focused codes and open codes. 37 

Table 2: Data of last census in 2011 – Resident population in Lisbon (INE, 2020) ......... 44 

Table 3: Data of last census in 2011 – Resident population in Lisbon (INE, 2020) ......... 45 

Table 4: Strategies for culture in Lisbon: Compare strategic AXIS EE1 “Promotion of 

cultural enjoyment” in Estratégias para a cultura da cidade de lisboa (COSTA ET AL. 2017, 

p. 248) ................................................................................................................................ 48 

Table 5: Strategies for culture: Compare strategic AXIS EE1 “Promotion of cultural 

enjoyment” in Estratégias para a cultura da cidade de lisboa (COSTA ET AL. 2017, p. 247)

............................................................................................................................................ 48 

Table 6: Mobility and transport means used by residents within the area and to go out of 

the area (ROCK survey, 2020).......................................................................................... 59 

Table 7: Perception of residents of main changes occurring in the neighbourhood (ROCK 

survey 2020)....................................................................................................................... 74 

 

file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634783
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634783
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634784
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634784
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634791
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634791
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634791
file:///C:/Users/tim/OneDrive/Desktop/Rock%20Project%20Marvila/MASTER%20THESIS/MASTER%20THESIS%20DOCUMENT/ABGABE%201010576%20POGGEMANN%20THESIS/1010576_Poggemann.docx%23_Toc47634791


 

100 

 

  



 

101 

 

 

 

 

Erklärung 

 

 

 

 Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe 

angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.  

Weiterhin versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht als Abschlussarbeit an anderer Stelle 

vorgelegen hat.  

Die eingereichte schriftliche Fassung der Arbeit entspricht der auf dem elektronischen 

Speichermedium (IhreMatrikelnummerIhrNachname.pdf).  

Ich stimme zu, dass meine Abschlussarbeit durch das Geographische Institut der CAU 

digital gespeichert und auf Plagiate überprüft wird und dass ein gedrucktes Exemplar in der 

Bibliothek des Geographischen Instituts öffentlich zugänglich wird. Meine Urheberrechte 

als Autor bleiben von dieser Einwilligung unberührt. Einen Sperrvermerk kann ich 

jederzeit beim Prüfungsausschuss beantragen.  

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 

06.08.2020



 

102 

 

  



 

103 

 

9 APPENDIX 

 

1 Transcripts individual Interviews: 

Interviewee A 

Interviewee B 

Interviewee C 

 

2 Transcripts focus group discussions: 

Transcript Table 1 (4 x rounds with 25 min.) 

Transcript Table 2 (4 x rounds with 25 min.) 

Transcript Table 3 (4 x rounds with 25 min.) 

Notes Table 4 (4 x rounds with 25 min.; less relevance therefore notes) 

 

3 Focus group discussions plan and guideline 

4 Survey template conducted during focus group discussions 

  



 

104 

 

Interviewee A: EGEAG 11th March 2020 

 

00:00:01 

Speaker 1: Yeah mainly because the project is about the east part of Lisbon. 

00:00:05 

Speaker 2: Yes it is quite a thriving area. 

00:00:13 

Speaker 1: Yes about Marvila and Beato. Yeah but first it would be great if you can explain 

me a bit more the work of EGEAC. 

00:00:19 

Speaker 2: Regarding the company or regarding just accessibility? 

00:00:23 

Speaker 1: Also, regarding the company. 

00:00:24 

Speaker 2: Okay so EGEAC is a municipal company so it's just created by the city council 

to work in culture because the the methods that the city council has because it's a public 

service are not always so easy so agile as the companies. The way companies work so 

private the private companies. 

00:00:56 

Speaker 2: I didn't want to use the word private because nowadays we are not that private 

any longer. So, when Jack was first developed 25 years ago we work within the frame of 

the private law and that made our work very easy and very agile in terms of management. 

00:01:21 

Speaker 2: Nowadays we work in the in the framework of public law, so we have quite a 

few difficulties as well as the City Council although we keep on being more agile specially 

because our planning structure and calendar it's more we have more time to prepare 

ourselves. We in for instance our planning is validated by August September. So, we we 

are ahead of the year... 

00:01:56 

Speaker 2: It is the administration of the municipality that gives you the validation 

deadline? 

00:02:02 

Speaker 2: Yes. We have to present to the city council our plan of work and our budget and 

it is approved by October, so we plan everything in August. We presented by September 

and in October we will get our okay. The services that belong to the city council they don't 

have this time frame. Their flight timeframe is much more fixed with the civil year so it's 

January to December. They are not., sooo... they don't have to prepare it in such advance. 

We are also more free in terms of budget. We have our budget and each one of our 

equipment’s and venues. they are responsible for the budget. 

00:02:55 

Speaker 2: They don't have to ask for the administration all the time to use the the the 

budget. 
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00:03:02 

Speaker 1: Like for example the space by itself, or the venue by itself, they have they have 

their own budget and the next step is EGEAC? 

00:03:08 

Speaker 2: But the budget is approved so I have for instance I have at my guarantee the 

budget for a communication and in August from last year I said to my administration this 

is what I think it's important to do and I will use the money for this this and this and then 

the administration says okay that's OK. So, I I have a pre-approved budget that I can use 

and that is a little bit different within the city Council. So, EGEAC was developed as a 

public company twenty-five years ago in order to facilitate the management of cultural 

venues in the city of Lisbon when we started we we add the focus. The focus was was Caste 

de Sao Jorge, and the neighborhood around and when the company was developed the idea 

was to rehabilitate the neighborhood as well as the Castle so it was an Interesting project 

because it was already addressing some issues that nowadays we are addressing like the 

rehabilitation the social and physical rehabilitation through a cultural project. And after 

that, the cultural venues of Lisbon were given with brackets to EGEAC to take care so first 

it was the Castelo Sao Jorge, then the Fado museum, the municipality theaters, and 

nowadays we manage 18 venues and projects and from the 30 few employees then 25 years 

ago now we are nearly a universe of 500 so it's quite a large a large amount of people. 

00:05:01 

Speaker 1: Okay so the main reason was first to use culture to rehabilitate neighborhoods? 

00:05:06 

Speaker 2: Yeah. Yes. And this idea it was given to a public company outside the city 

council because the public company would be easier in terms of it to take the action into 

their hands then to city council. 

00:05:21 

Speaker 1: And still because I didn’t understand well- the budget because it’s like a private 

company- it’s all in EGEAC and goes to the spaces or it is a budget from the CML? 

00:05:38 

Speaker 2: Our budget. So, I will draw how I'll make you a draw. If so, I will do it here so 

you can take it. 

00:05:45 

Speaker 1: It’s a lot here with the private companies from the municipality right. 

00:05:50 

Speaker 2: Yes, it's easy. 

00:05:51 

Speaker 2: I think it's very confusing for other countries suddenly after we have the city 

council and the City Council as a public service. public service and it has the councilor for 

culture and this Councilor will defined the policy for culture for culture and in Lisbon and 

this this Councilor as two instruments: Let's call it instruments. Although the word is not 

very good but instruments it has within the city council... the city council and this is called 

the DMC, which is a service like a public service, and outside which is EGEAC. 

00:06:57 

Speaker 2: So, it's like having two arms to put the policies for culture into place. 
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00:07:09 

Speaker 2: And EGEAC is at an arm's length probably. It's at an arm's length. So, our 

budget is constituted by two items. One is by an our... The the money that we earned our 

revenue from the space. 

00:07:36 

Speaker 2: Yes. Like the castle all the tickets.... Yes. Yes. And the other one is from CML, 

the so the city council. So our our budget probably it's I. 

00:07:49 

Speaker 2: I'm not sure now but it's like 60% /40 %. 60 %from the revenue and 40% from 

the from the city council and this budget is approved by the City Council within a kind of 

framework plan and and then we can freely work. 

00:08:25 

Speaker 2: I say that it's not really freely because we are constantly working with the city 

council and with the DMC, the other branch that works within the city council so it's not 

like they give us the money and then we don't talk to them any longer so we keep on 

working especially with the councilor for culture because we are part of main strategy for 

the city. But we are not within the organization of the city council. We are at an arm's 

length. 

00:08:56 

Speaker 1: So, this is a discipline the City Council for Culture is making the policies. Yes. 

And EGEAC follows the policies, right. 

00:09:06 

Speaker 2: Yes, she makes the policies and then we execute them. Imagine for instance 

regarding regarding accessibility and that is one of our strategic goals. 

00:09:20 

Speaker 2: So the way as we integrate that goal in our plan of activities it's pretty much up 

to the venues and up to the directors of those venues and some venues do it in a way and 

others do it in a different way. Do you read any Portuguese? 

00:09:39 

Speaker 1: I understand more or less, yes 

00:09:40 

Speaker 1: Okay, I will show you, just give me one second. 

00:09:45 

Speaker 2: I will show you a book 

00:09:46 

Speaker 2: I will give you this, although its only portuguese 

00:10:22 

Speaker 2: Okay so this is our- This is the second edition the first edition was done in 2009 

and our Councilor was then just one of the people that contributed to that strategy. But this 

is the strategy that Lisbon is kind of following because the policy is always a political 

choice. So this is what this is the work that was done by the City Council and with the 

participation as well of DMC and EGEAC. And it was, it is the guidelines for the the action 

that the city develops and then EGEAC and the DMC follow those these goals follow all 
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these strategies that are demanded by the the The city's policy of culture. So you have it 

already? 

00:11:20 

Speaker 1: Yes I found it online 

00:11:21 

Speaker 2: OK. So but you can take this one although it's in Portuguese there is an abstract 

to translate it. I can give it to you and hopefully, it was with ISCTE. 

00:11:35 

Speaker 2: So yes it was with ISCTE, its quite a project. 

00:11:42 

Speaker 1: Thank you so much. 

00:11:42 

Speaker 1: You're welcome. 

00:11:43 

Speaker 1: How long are you working already for EGEAC? 

00:11:45 

Speaker 2: Thirteen years. Yes. Yeah. 

00:11:48 

Speaker 2: Oh wow, a long time. 

00:11:48 

Speaker 2: And my experience within the EGEAC it's quite I find quite different from some 

of my colleagues because I started in one theatre then I worked with the central services 

then I went to Casa Fernando Pessoa, which is a literature house and then I worked with 

the Councilor, and now I'm here, so I have quite a diverse vision of what EGEAC does as 

a as a whole. 

00:12:20 

Speaker 1: Yes that good to understand the needs.... 

00:12:24 

Speaker 1: And since then since the beginning you are in EGEAG you are also working on 

accessibility? 

00:12:30 

Speaker 2: Yes I was lucky enough to start working at Theatro Sao Luis, the municipality 

theatre in Chiado, and then I was working in communications and our director she was 

quite sensitive actually she is now the leader of an organization called AcessoCultura? Have 

you heard of it? 

00:12:49 

Speaker 1: Maria.....? 

00:12:50 

Speaker 2: Oh yes.. So. Yeah. So in 2007 I was working I was lucky enough to start working 

with her and then there's the work in accessibility started at Sao Luis. Sao Luis was the first 

EGEAG's venues that started having accessibility is a goal . 
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00:13:12 

Speaker 1: Which year was it? 

00:13:12 

Speaker 2: In 2006. Yes. I joined them in 2007 but in 2006 the first sign language sessions 

were done so and from 2007 it started to become a practice every theatre presentation at 

sign language and all our programs were done in Braille as well. So that was the first worth 

it that was done. And since then the accessibility issue started to become larger and larger 

and. And in the last few years it is a strategic goal for the company. 

00:14:00 

Speaker 1: Can you explain a bit the strategy? 

00:14:06 

Speaker 2: Ah it is translated, into action 

00:14:07 

Speaker 1: What is your understanding of accessibility in... from the site of EGAC? 

00:14:09 

Speaker 2: We understand it when we say that accessibility is a goal for EGEAC, we 

understand accessibility regarding intellectual accessibility social accessibility and physical 

accessibility. 

00:14:30 

Speaker 2: And for instance in terms of physical accessibility we include our websites 

because it's like a portal is like having a door into the venue and if our websites are not 

accessible for the people that want to use them it's like the door being closed at the same 

time. Intellectual accessibility regards the words that we use and the way we use the words 

and our graphic design so things cannot be so cold that people don't get it in terms of 

promotion but also in terms of flotation.. people have to be comfortable and able to 

understand what we are giving them. In social terms it's not just the money it's not just the 

ticket that has to do to have discounts but people have to feel welcome. People have to to 

be able to take part into the activities that we give them- And we have very different 

examples. 

00:15:45 

Speaker 2: For instance in terms of our museums and galleries not as much as probably we 

would like, but most of the exhibitions have visits for deaf people, for blind people. Our 

spaces are being reviewed in terms of physical accessibility. Our websites are meant to 

comply with the with the rules of the wag 2.0 that is supposedly something that is 

accessible. 

00:16:26 

Speaker 2: We we have we have had some funding from the National Tourism to provide 

some of our equipments with the platforms you know the wheelchair platforms. We also 

have a funding for something that we are trying to do to finish now which is to have an 

accessible app that works as a audio guide. 

00:16:51 

Speaker 2: So if although imagine of the problem with the visits, the guided visits to an 

exhibition, and accessible guided visits is that you as a blind person or as a deaf person can 

only go to that space and see that exhibition at that time. So you are not free to go whenever 

you want. When your friends want to go. If we have an audio guide that is accessible it 
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means that even if you are with another group of people that have different needs you can 

access the information on the app and you have the others description or you have the film 

with the sign language. So this is a way to to to make our programs more accessible to 

people with specific needs and trying for them to use our programs whenever it's convenient 

or it is their wish and they are not limited by it. We have also started to look into and that's 

been something quite it's not developed but it's something that we are aware that we have 

to do. 

00:18:17 

Speaker 2: Looking into accessibility not only from the public's point of view but also from 

the employer's point of view because nowadays when you open a position and people apply 

to that position you can't ask them if they are in a wheelchair or so we try that. The places 

that we work in are accessible. That is not the case for instance in this place here because 

although when we rented it at they'll lift and the lift was probably something that could 

solve a few issues. Nowadays we don't have a lift so that's a problem. But we are looking 

into it and we are aware that we we have to be able to be more diverse in terms of abilities 

for our colleagues. 

00:19:12 

Speaker 1: Do you still work togehter with acessocultura? 

00:19:14 

Speaker 2: Yes EGEAC is one of the members of a accessocultura. And AcessoCultura 

works with us especially in terms of diagnosis for our venues because we have 8 teams now 

and they are very very diverse and many of them have lots of challenges because they're 

historical. You can't go to the castle and transform everything in the castle. You have to 

find ways to make it more accessible. We also work a lot with the city council. We tried to 

work with the services that work in the street because it is our experience that sometimes 

we make an investment within the the inside the venue to make it more accessible. 

00:20:05 

Speaker 2: But then the street is not accessible. So how can someone in a wheelchair get to 

our doorstep? Even if we are accessible from the doorstep inside. If they can't get there it's 

it's no use. So we try to work with the city council and try to to make them understand that 

we are investing inside and they should invest outside. 

00:20:30 

Speaker 2: And we work with AcessoCultura for the diagnosis. Actually one of our proud 

and more joyful projects is casa Fernando Pessoa, and it started with the AcessoCultura 

diagnosis. I don't know have you heard of Fernando Pessoa? 

00:20:51 

Speaker 1: I've never been there, but I know who Fernando Pessoa is. 

00:20:58 

Speaker 2: You should go there you go there because it will be like the our crown jewels 

in a few months. In 2015 the new director at this place- this places exists in the place where 

Fernando Pessoa lives his last years. It's not a authors house, because it was just a simple 

apartment. So after he lived there, other people live there and only in 1993 was transformed 

into a space, a special space. It is basically a library Poetry Library and it has also is private 

Library in that's very very special. In 2015 that we did with the AcessoCultura diagnosis to 

understand how accessible the house, was and the director Clara Riso started to understand 

that accessibility was more, it was more than put lifts all over the place. So she was very 
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brave and she does draw a completely new plan for the House, and the House has been 

closed now for nearly a year because because it was completely transformed in terms of 

accessibility. Not only in terms of museography but accessibility is at the very center, so 

the entrance is completely different. Older space was worked to be accessible. All the 

contents of the exhibition is being worked entirely towards accessibility so it's quite a 

project. It's like one of those projects that checks all the boxes and it will be really nice 

when it opens in a few months. 

00:22:51 

Speaker 1: In a few months it ill open? 

00:22:53 

Speaker 2: So if you want to speak with her, that would be a good contact because.. 

00:22:58 

Speaker 1: Whats her name? Clara Riso 

00:23:18 

Speaker 2: Yeah. So. So we try to we we have this two to two ways of working we've tried 

to solve the problem is that what we identify and we try to promote this. We try to promote 

activities and to make sure that what we propose it's accessible. It's not always possible we 

try. 

00:23:44 

Speaker 1: And problems that you identify you you try to get the experience from the places 

and for example AcessoCultura, feedback from people? 

00:23:54 

Speaker 2: We try to speak with people and and try to to identify other options and ways 

to solve the problems. But I for me, our biggest problem is the mentalities. Because and 

this has changed quite a lot within our colleagues. Sometimes the idea was No. People don't 

come. People that are left they don't come so why. Why bother. And people don't come 

because we don't give them the opportunities to do them and the mentalities are changing 

quite a lot and inside, together with the mentality that people don't come, there is also the 

mentality that it's accessible, because we have a lift. 

00:24:42 

Speaker 2: And then when you look at the lift. The lift is not big enough for a wheelchair 

or it's not... Or toilet it doesn't allow you to go around . So or people just because I think 

that normally our colleagues and people that work in culture are very sensitive. They they 

just oh we help people to climb the stairs and it's difficult to pass the idea that people with 

different abilities should also be as independent as we are. And if I don't need help to go to 

the toilet, I don't want someone in the wheelchair to to to need for my help to go to the 

toilet is their private space. So the mentalities are the most challenging it's not the problem 

but is the most challenging idea working in accessibility. 

00:25:40 

Speaker 2: But times are really changing and I think it's very important that people with 

different abilities also demand that things change because if they don't use their voices it's 

difficult for the people that are not so sensitive to understand that in the they are demanding 

a different way of doing things so. 

00:26:08 

Speaker 1: Before you were also speaking about to change the facilities to make them 
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accessible, that the infrastructure often iss still problem. And its in the hand of the 

Municipality, but which kind of solutions can help to change this? 

00:26:24 

Speaker 2: We, for instance this place is a rented place. The municipality can't do anything, 

the landlord can finally finish the works. 

00:26:32 

Speaker 2: But what we are trying to do with the municipality is looking at each one of the 

spaces that we have and identifying all the issues that needed to be sort of sorted and as 

soon as we have a chance to make construction work in that space we solve it so the main 

line of work is knowing exactly what needs to be done. So, we act whenever we have the 

opportunity to do so and in regard to the street that is the same thing. We know that the city 

council will not change all the streets. For us 

 

Speaker 2: But what we are trying to do with the municipality is looking at each one of the 

spaces that we have and identifying all the issues that needed to be sort of sorted and as 

soon as we have a chance to make construction work in that space we solve it so the main 

line of work is knowing exactly what needs to be done. So, we act whenever we have the 

opportunity to do so and in regard to the street that is the same thing. We know that the city 

council will not change all the streets. #00:27:45-8#  

But if we tell them okay, for instance, casa fernando pessoa has now being completely 

transformed to accessibility. So next time that you work in that street, please keep that in 

mind. And work around this. And I think that the main, the important thing is for the teams 

that are working in accessibility to communicate a lot. I work with accessibility in EGAC 

for quite some time, a little bit by myself, with the colleagues but a little bit by myself. But 

nowadys we are a group, and the other two colleagues are part of the refurbishment 

department, so they do all the construction. And this very easy because, and important, 

because they identify all the problems that need to be resorted. #00:28:17-8#  

 

And they have a way of solving them themselves immediately, nearly immediately. that’s 

really nice. #00:28:28-6#  

And the cultural spaces from EGEAC, there is a lot of tourists also going there, but also 

citizen... who do you try to address mainly? #00:28:42-8#  

We are municipality. So although everyone is welcomed, we work for the people that live 

in Lisbon. Our main goal is for the inhabitants of the city. That is also social accessibility. 

Because in terms of prices and in terms of, what’s the word, when the room is full.... When 

there is no more space... we should make sure that the citizens get the culture that we are 

providing for them. So our main goal, for all the venues in EGEAC is the citizen. And 

obviously, we also welcome all the tourists. But for instance this app that I was mention to 

you, we have sign - Portuguese sign language and international sign language. And then 

we have four languages: For the audio guide and the audio description, French, English, 

Spanish and German I think. That’s the four languages that we have. We are aware that the 

tourists also come to our venues, but our main goal is the municipalities inhabitants. 

Although this things.. and we`ve been working with tourism as well, and that’s why we got 

the funding, because Lisbon has a segment of tourists that we identify which is the elderly 

tourists and people with not much mobility. And those groups come, the come specially in 
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groups, organized groups, so that’s easy to work and I believe that is is connected with not 

only the cruise trips that approached with them, but also there are a few hotels and 

accessible beaches around the coasts in Portugal. So we have identified that group, and we 

try to have programmes for them #00:31:12-8#  

But we, in terms of our central goal of public its the ones in Lisbon. #00:31:19-6#  

And do you have for example a population of residents who don't have really interest in 

going to cultural spaces, how do you try to...=? #00:31:32-7#  #00:31:33-3#  

00:31:31 

Speaker 2: That's a big problem. I know that that's quite a big problem because Portuguese 

but don't have that cultural practices very much developed and I think that's not a city's 

problem it's a national problem. 

00:31:48 

Speaker 2: Culture is something that you identify as something that you do when you have 

your basic needs fulfilled. So it's an ornament and to use the word that Matraco uses in the 

users ornaments. So it's an ornament that people and the families use. So the practices of 

culture in the Portuguese families and the Lisbon families it's very very low. I think that we 

also from the sector, we also have a problem. Because we only- and we are working in a 

project in the European project called ACCESS and I am also in that team. It's a project 

financed by URBACT, and its a work with eight European cities London Amsterdam 

Lisbon Dublin Riga... Vlinius and there is one, Colin. 

00:33:04 

Speaker 2: And we are debating how culture can be more accessible. And it's not just that 

culture as an ornament. So I only go to a museum or I just go to the theatre if my basic 

needs are fulfilled completely. It's also that we as a cultural sector we don't recognize the 

cultural practices of others. For instance imagine a teenager in one of the neighbours in 

Lisbon probably has never been to the opera or to the theatre. But he is a singer in hip hop. 

And we don't recognise that as a cultural practice so we have to make two changes in order 

to to have a more accessible culture. We have to destroy the fear and the idea that people 

are from culture especially because I think that our codes are so encrypted that people don't 

understand it. So why should I go to the theatre that doesn't give me anything. We should 

make an effort to to make culture more approachable by people not easier. It's not that the 

word but it's more approachable. But at the same time we should be amble enough to 

understand other forms of culture. Hip hop is culture street art is culture. Traditional arts 

art culture. So instead of saying okay people just don't read they don't go to the theatre they 

don't go to the opera. 

00:34:50 

Speaker 1: I should see what they do and sometimes they have a very very rich cultural 

life. And we are not prepared to do that. And so we have to make this double effort within 

the cultural sector to to to to shift to shift the situation. 

00:35:11 

Speaker 2: And but still I guess communication is hard... 

00:35:14 

Speaker 1: Yeah. We we we try. 

00:35:16 

Speaker 1: That our communication is... the word is not simple it's easy communication. 
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So instead of using I remembered that a few years ago whenever you read the synopsis of 

theatre piece sometimes and I'm someone that I studied and someone that has quite a wide 

range of words and sometimes I would read it and I would say OK so what is it about? 

00:35:45 

Speaker 1: You don't understand it. And if I can't understand it others will not understand 

it as well. 

00:35:50 

Speaker 1: So we tried at our programs are graphically and in terms of words more 

accessible than people understand exactly what is this about and why it will be interesting 

for them and good for them to do to come. And we tried to do that all venues EGEAC have 

that idea. Obviously we are not always successful. 

00:36:19 

Speaker 1: And sometimes even I don't know all the rules or try to know all the rules. 

00:36:24 

Speaker 1: Sometimes I can't do it. But I think that worry it's it it's easy. And we've also 

tried to be close to the people. For instance when I was in the work in Casa Fernado Pessoa, 

and when I got there I realized that the public that visited and went to the the book readings 

in that house were people not from the neighbourhood but from other places. 

00:37:00 

Speaker 1: There were more more intellectual people than the ones living around. 

00:37:05 

Speaker 1: And one of the things that I did was to to go literally knocking on people's doors 

the little shops and the services and talking to the people in the neighbourhood saying you 

know that we have this program this is this is interesting because of these. And I think that 

if you try to speak with people it's it's a way of a very good way to approach them and to 

bring them to to culture and to the programs that you have. There is a line that personally I 

use in all it's not that I use it's like a mental note. 

00:37:44 

Speaker 1: There is a book by Donna Walker and she has a sentence that says if you build 

bridges they will come. So basically this is it. You always have to perspective yourself as 

someone that is building bridges for people to come. Because if culture is important to you 

you are sure that is important for the others. So you just need to find ways to build bridges. 

And if the bridge is to have a program in braille or if the bridge is to have a viddeo with 

sign language to say that there is a visit with sign language then you just do it. And I'm 

using this because I remember a few years ago a colleague of mine decided to organize a 

guided guided visit to the exhibition with a sign language. 

00:38:35 

Speaker 1: She was very excited and then she organized it and then she was saying to me: 

but they didn't come and I was talking to her and thinking about it. 

00:38:45 

Speaker 1: And I was saying okay but all the promotion was only written in Portuguese so 

sign language is a language in itself. So if you want to say that you ever visit in sign 

language you have to approach it by using sign language you have to make a video in sign 

language. And sometimes we forget that- we forget out to address the public inviting them 

to come and that's it. 
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00:39:17 

Speaker 2: Yeah. And you were also saying that you you went around the neighbourhood 

and tried to invite people. What's also your vision that it brings into a neighbourhood to get 

them more involved or closer to culture? 

00:39:37 

Speaker 1: I think that each venue is different clusters of public. But each venue is part of 

a community. It's part of a neighbourhood. So doesn't make sense. If the if the venue doesn't 

address the neighbours and ask to talk with neighbours so that was why I was knocking on 

people own people's doors. And even if they didn't participate in the talks in their cravings 

or whatever we were doing they were- They knew that they were our neighbours they were 

proud of being our neighbours they knew Fernando Pessoa had lived around the corner. 

And that is also empowering for the neighbourhood and neighbourhood with a cultural 

venue is a special neighbourhood because it has culture. So I think that, that work should 

be done. Because culture is communication as well so you cannot be starting the 

neighbourhood just talking to yourself or with your friends you have to be part of the 

neighbourhood and take part in doing that in the neighbourhoods life. 

00:40:53 

Speaker 1: For instance one of our museums, Bordello Pinheiro museum which is in the 

Freguesia of Lumiar, they take part in the communities kind of community board. 

00:41:07 

Speaker 1: So where the social problems are the the actions of the neighbourhood are 

decided and the museum is like a normal neighbour. They just take part into the community 

board. Ant that’s very important because they're there they are there they are living there. 

So I don't know if I answer your question. 

00:41:27 

Speaker 2: No Yes, it is... But also bringing me to Marvila and Beato because there is no 

cultural space from EGEAC in the eastern part of Lisbon, right. I think it also started more 

in the city centre and then spread to the city. But isn't it also the idea to be in all parts and 

neighbourhoods of Lisbon? 

00:41:53 

Speaker 1: No, not really as we work with DMC, we are, it's like we work together. So the 

idea is that all the city is covered in terms of venues and projects of culture. But we don't 

need to be physically there because there's already a very special cultural venue the Marvila 

library. 

00:42:25 

Speaker 1: And we also will have a museum. One of our spaces for the Museum of Lisbon 

will be in Beato. But we work with Marvila. The Teatro Maria Marches and Teatro de 

Bairro Alto work with the school there, we work with marvila because we work with DMC. 

00:42:35 

Speaker 1: The book previous to this one, which was the strategy from 2009-2012 think 

tried and very much because of our council of culture which is someone very special very 

knowledgeable in terms of culture in terms of the importance that culture has, Catarina Vas 

Pinto, I don't know if you talked to her. But the Idea was that Lisbon as a city has projects 

and venues that work in culture and one of the scenes that she started to do was to organize 

this. 
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00:43:34 

Speaker 1: This culture is in this in this project so EGAC has all the projects that have 

programs and work with public. And then DMC has the libraries. And then they have all 

different services for instance our Museum of Lisbon is a museum that tells the story of 

Lisbon. But then there is a space and a project that is in DMC which is the archaeological 

centre that works with all the archaeological artifacts that are found they study them. They 

they treat them. And then this this project works with our museum. So it's like we are always 

working together and feeding each other in terms of off projects. But we are organizing 

different segments from two branches. So we in marvila, there is the library. Do you have 

been there? 

00:44:45 

Speaker 1: Yeah. Actually many times. 

00:44:46 

Speaker 1: Ok so you know Claudia and Paulo... Claudia is a good friend of mine and a 

very special person... I'm proud of her. 

00:45:04 

Speaker 1: The library is our anchor cultural value and we work with Marvila when we 

work with the with the library. And we've we've had different projects with the library. I 

don't think it's important to have a space everywhere. You just have to address the city 

together and you have to find partners. And sometimes we have partners that are not from 

the cultural sector. For instance in Marvila we work as well with the GEBEAL which is the 

public the municipal company that manages the social housing. So we work with them as 

well. You just have to address the city as a whole and work in different spaces. Try not to 

just address the Centre for many years. Everything that happened at the the city center. 

Nowadays we try not to do so for instance in this place where I'm working now. We work 

with the outside events life festa de lisboa, lisboa na rua. And obviously we always have to 

have a few programs in the city center but we try to decentralize all our program to other 

places of the city. 

00:46:30 

Speaker 2: When you just spoke about Festas de Lisboa and accessibility. I think it's very 

difficult in the streets? 

00:46:39 

Speaker 1: Yeah it's yeah it's it's quite it's it's difficult and it's challenging because it's 

challenging in terms of accessibility and physical accessibility it's really it's really difficult. 

00:46:52 

Speaker 1: But for instance we've been doing the audio description of Marchas populares 

on TV for four or five years now. So and sign language as well. People that are watching 

their marches on TV they have that content that previously they didn't have. And that's also 

a way of working towards accessibility. We also prepare the program in Braille so people 

know exists in terms of facilities. Obviously we can't change Aveias the activities that 

happen in the neighbourhoods and we can do lots of things but there are a few a few others 

that we can do. So we try to address those for instance for New Year's Eve concerts in the 

Terreiro de Paco, when you have an open space like terreiro de paco for a big concert, and 

you have security issues of being caused by the amount of people that are there and a night 

and people drink a lot it's very difficult for us tlo host wheelchairs. And even if you use the 

idea off a platform and put the wheelchairs there. Imagine that something happen and the 

space has to be evacuated. It would be very very problematic to bring people from the 
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platform down and take them out. So it's really a challenge and it's difficult but we've got 

a few emails saying okay I'm in a wheelchair but I would really really would like to go to 

the concert. How can we arrange this? And our solution was not the best one but it was the 

solution. We created a space in front of the of the stage and we hostel I think eight 

wheelchair people there to listen to to the concert and they were protected in terms of the 

number of other people that were watching the concert and obviously probably their vision 

to the stage was not the best one but they were very happy and we we did what it was 

possible. But working in this streets it's always quite a challenge in terms of accessibility. 

00:49:25 

Speaker 1: Although working in the street in another end is the most socially accessible 

kind of project. Because when you have for instance like Vale de Silencio, which is a 

classical garden that we did in a garden, called Vale de Silencio. 

00:49:45 

Speaker 1: When you have Carne de burrana? played by the Gulbenkian orchester and.... 

people don't have to buy a ticket to be worried about what clothes do to take into the theatre. 

They can just sit relax and if they don't like it they just can go away instead of leaving a 

theatre that is very socially accessible because it's really an open invitation for people to 

take part. And we have emails from people that wrote to us saying they had never thought 

that classical music or opera could be as beautiful as it as they found it . So that's really 

interesting as well. 

00:50:36 

Speaker 2: Do you also work together education of schools? 

00:50:40 

Speaker 1: We have a project called the escola, that puts together our learning programs 

with schools. And last year it underline the accessibility issues. So especially because 

schools now have to be more diverse so you can have a group of children and two or three 

can have a special ability. So last year activities were not last year's. This current year 

activities were thought to be more accessible. And we did some some learning programs 

with our colleagues for them to be prepared to address accessibility and to be able to draw 

activities that were able to be adaptable for different needs children. 

00:51:47 

Speaker 1: Yes. A lot of things. Yes. I mean my from my side, we almost speak already 

one hour I think I think you need to go back to work soon? 

00:51:59 

Speaker 1: I think you also have to work if you need something just just tell me. Thank you 
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Transcript Interview Maria, executive director of the Association Accesso Cultura 

conducted 21th February 2020 

 

So I try to record the audio, thats okay right? #00:00:10-2#  

Yeah yeah, #00:00:12-3#  

Yes, I'm writing my master thesis about accessibility to culture, mainly about the territory 

of Marvila and Beato. And I got you're contact of Diana Niepce and as well found already 

the association in the internet. And you're the executive director of the association right? 

#00:00:36-2#  

Yes #00:00:37-4#  

And how long do you work already for and in the association? #00:00:41-1#  

Since, may 2013.  #00:00:46-8#  

2013, ah okay, 7 years already. Could you explain a little bit the association and also the 

reason why it was founded? #00:00:56-9#  

Sorry I lost you again, could you please repeat? #00:01:03-5#  

Can you explain a little bit the association and the reason why it was founded? #00:01:08-

8#  

Well, before the association we had an informal group called GAM, group for access to 

museums, it was museums grupas nos who meet once a month to discuss issues that needed 

to be discussed around accessibility. And then eventually after 10 years of working like 

that, we realised that we cannot continue, if we wanted to have an impact, we can not 

continue as an informal group, we had to actually create an association. And we also 

realised that it didn't make sense just to confine this work to museums. But it would make 

sense because we were getting, being contact from colleagues from the opera house, theatre 

etc. and we realized this issues are common to a cultural field and specific. So, yes for us 

access is the beginning, since we started with the informal group with 2003 it was not just 

about physical access, we always also wanted to discuss the social and intellectual barriers 

that’s what we wanted also for accessculture, and we took the big step in may in 2013, we 

created the association. Its a professional association, our members are people working in 

the cultural field mainly, or cultural organisations. Also, the project incrussted in the 

question of access, and they wanted to support the association so they become members. 

#00:02:45-0#  

And you were already before part of the GAM group, related to museums, like a member, 

founder as well? #00:02:53-1#  

Yes, Yes. I did the GAM with another colleague, we were working in the same museum 

and then more people came together. #00:03:05-2#  

And where does your interest in this topic come from? #00:03:09-0#  

I think it is because I enjoy so much, and then I realise how many people can not enjoy it, 

can not share it with you, so that’s the main force that moved us at the time. Now it become 

a bit more destinated, perhaps, about the question of sharing, to discuss, of have a clear idea 

of what it means to be diverse, what it means to be inclusive, how many doors with cultural 
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professionals close, because we are not aware, of a number of realities, and then issues of 

participation I mean thinking becoming afterwards much more elaborate, and in response 

also what is going on around us. #00:03:52-6#  

 #00:03:53-0#  

So, you were describing the association. But what are the main aims and goals that you're 

having with the association that you want to reach? #00:04:10-5#  

Well. afterwards, you can also check our website where its clearly defined and you can find 

more organised. But we want to do is to keep this issue alive, for all cultural professionals 

in Portugal to build aware, of the question of access, no matter what they do. Then to give 

the people the knowledge and the tools they need in order to work around this barriers and 

to help delaminate them, we are doing ? for the cultural rights of people, the rights of access 

to culture and cultural participation. The right to have access is not only what is offered, 

but also the possibility of being you, yourself a creator and being part of the teams etc.  

#00:04:58-6#  

We are interested also in discussions wit formal state organisations that are involved in this 

area, works together with them, because they can definitely help to turn this issue stronger, 

more robust, more because of either the laws they work for or because of the structures they 

build. So we are very much interested as well in this kind of collaboration. #00:05:28-6#  

Which formal state organisations exactly are you speaking about? #00:05:33-6#  

We are speaking obviously about the ministry of culture where they work with museums 

and heritage, and on the other hand on the arts. DG Artists, we talk about the secretary of 

state for the inclusion, we talk about the national institute for rehabilitation and state 

organisations that are somehow involved with issues of access. And of course in the private 

field there are numbers of associations etc. we try to keep in touch and collaborate. 

#00:06:14-2#  

And, like you have members, that finance the association, but is there also some funding? 

#00:06:28-9#  

Ähm... no there is no funding, when we have special project we look for funding. But the 

day to day operation for the association there is no kind of support. We are supported of 

course by the fees of the members, and by all the services we provide, the training courses, 

the seminars, the consultation we give etc. thats where our income comes from. #00:06:55-

2#  

And the trainings, its mainly build on increasing the awareness, for people to learn? 

#00:07:04-1#  

And to give tools, to make things happen, not just to become aware which is the first step 

and  it is very important. Many time people come to thought of many issues, that are 

presented in the training courses. So that is the first step, to make people more aware of 

what we are talking about and what is the reality in Portugal. But also due happen the give 

tools, either to courses in order to move forward. #00:07:36-2#  

When you speak about tools, its based on the experiences and research from the association 

that you learned over the years? #00:08:03-7#  

Actually by doing things, we have so many different courses there is one on clear language, 

where they learn how to use techniques of the language they use to communicate to people 



 

119 

 

is clear, we talk about accessible graphic design, they get to learn what things work, what 

doesn't work, they need to pay attention to. We talk about accessible walk sides, they get 

to learn the main rules of what they need to pay attention to... there are many things, I'm 

less the specialist I can not to them alone. but then they become aware, what is their part in 

this kind of collaboration, and what they need to pay attention to and be careful with. 

#00:08:41-4#  

And for example also, more in intellectual barriers, how do you work to overcome 

intellectual barriers? #00:08:52-5#  

For us, its a question of language. What it is, the relevance of the contents, we decide to 

share, what language we use to share them. That’s one of the big barriers in any countries, 

when it comes to the cultural field. Communicating with people who are interested, but not 

specialists. Of course then there are all the issues, like intellectual disability, then you need 

to thing about the specific things, offer to be accessible to people with intellectual 

disabilities. How you construct your activities, which kind of information you give, so in 

terms of intellectual... then also the whole communication of the cultural organisations, that 

people are able to understand where it stands, what is missions, principles, values... that’s 

all part, how they work, who is in the team, what kind of work is being undertaken.... people 

really don't know many of this issues. #00:09:55-1#  

How do you see the progress since the foundation of the association, its work? #00:10:04-

9#  

We have the possibility, either formally or informally to get a lot of feedback from the 

people who are collaborate with us. I mean we do a formal evaluation from all the courses 

and conferences etc. where people can say what it meant to them, what kind of impact it 

had to them, the unexpected things that happened, what they expect to find, so there is a 

constant evaluation and feedback from the people about what it is what we do. Then, the 

most interesting part is when there is not a formal evaluation, but some participants decide 

to write to us, to express what it meant to them to be part of the project. This is where you 

see and also commons, that people and colleagues share on Facebook about our work. Then 

we get to see there is something that we needed that is relevant and that brings small 

changes that are truly necessary. #00:11:06-3#  

And the relevance to access to culture, in Portugal or Lisbon, how do you see it specially 

focused on this country? #00:11:19-6#  

I think, we are very much still discussing in Portugal the democratisation of culture, which 

is quite a patronizing process. But democratisation of culture it means where I decide what 

culture is, what is culture that is worth it to have access to and then create the conditions 

for more people to have access that I chose for them. And slide, slowly, Portugal starts also 

taking the necessary steps to move away or beyond the democratisation of culture, and 

starts discussing cultural democracy. Its a much more participative process, where people 

share, where people don't decide for themselves what’s important but they get to hear of 

that people even nonprofessional’s, in order to better serve this course, which is much more 

than a field, culture is a course, its a way that we are citizens and construct our society. It 

is not just the arts, culture is more. So, I think, there is more and more discussion in Portugal 

now regarding cultural democracy, but still for instance if you see the program of the 

government its very much about the democratisation of culture. And democratisation of 

culture that are quite basic, like free entry. Way before discussing what keeps people away, 

which are many more psychological, intellectual, social issues. We discuss free entry and 

we assume that people don't come because they can't pay to not enter, which is true for 
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some people, but not true for the majority of the people, So I don't know how prepared we 

are, but we are working on this, to start evaluating what we do in a totally different way. 

And discuss much more then free entry #00:13:19-2#  

So, its a reason a lot that people don't know where to go, and about the educational 

background? #00:13:37-1#  

Yes, its very funny because we complain people don't come, but people don't even know 

about it. How can somebody come if they don't know about it. And even if the become 

across information, they don't understand this information. It's a chain of things that we 

really need to pay attention to. #00:13:55-2#  

You also just spoke about the program of the government, what do you think of the side of 

the government, in terms of policies? #00:14:07-6#  

What I think about the program, its very much about the democratisation of culture, digital 

access, free entry. That’s very limiting. Now, what’s in the program, what’s in the paper. 

All the contacts we had with them recently I believe there is a general interest in what we 

do and general appreciation, so, we feel that we've been moving forward together. And 

that’s for us very positive, and we believe it brings a benefit to the field. So the actual 

action, in the field is much more than what is written in the program of the government, 

fortunately.  #00:14:59-3#  

And the government, they are interested in what you're doing, do they see you're report, 

how do you communicate with them? #00:15:10-1#  

We make our reports very public, anyone can share our reports. It's very important for us 

to be transparent and for people to know what we do, what we think, how we do things. 

They never ask from a report form us, but we have meetings, we change information, we 

form future plans we have in mind etc. and it was interesting a couple of occasions, it was 

a state organisation that came to look for us, to say we would like to take people to a 

conference, we would like to represent the diversity of the artistic field in Portugal. We 

can't do it, but we know you can do it. There is this kind of collaboration, that to say, okay 

we have this association in this field, they can do it, there is something that can be done, 

and they can do it. Which is for us also a very good sign and it creates even a more intense 

sense of the responsibility we have. To be serious, and what we do to be trustworthy, and 

to respect the people who trust us. Governments or non governments. Everybody who trust 

us. #00:16:29-5#  

Is there also sometimes more on the local level, like municipality of Lisbon, or even in 

some neighbourhoods... #00:16:40-2#  

Its been all over, and this point I think also about the municipalities around the country that 

becoming more aware of our existence, what it is what we can do, so, the contact we are 

getting are intensifying. From last year, it was our 6th year, all this contact organisations, 

or municipalities that look for all kind of consultation it started intensifying. That is a sign 

they are more aware of our existence.  #00:17:14-7#  

 #00:17:14-7#  

The location of the association is in Almada right is it for some reason? #00:17:23-0#  

It is my home (laugh), yes, the headquarter of the association is my house, because we don't 

need the space. We work outside. We don't feel this association words without a permanent 
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funding that we need to invest in space. It wouldn't be very reasonable for us. #00:17:52-

1#  

Yes, so you use public spaces? Last week I saw there was a workshop in the library of 

Marvila, right? #00:18:01-8#  

Yes it was about the cultural mediation, it was really nice. #00:18:07-3#  

And because my work is mainly about the eastern part of Lisbon, also for the reason of the 

rock project that works on cultural heritage in the area. As well because it is an area that 

was a longer time neglected and now a lot of things are developing. Do you know the area 

well? #00:18:29-7#  

No, I got to know the area thanks to the library. I've never been there. Maybe further down, 

Braco de Prata, where there is theatre company, theatre meridional, fabrica braco de prata, 

restaurants etc. But I only went to Marvila for the first time two or three years ago when 

the library opened. And I also learned a bit more about the development of this project, 

how the collaborate with the local communities, what this was going to be, who it was 

going to be fore, who it was going to be involved, all this projects were very interesting for 

me. #00:19:09-8#  

Yes, the library is maybe a step for more accessibility in the area...? #00:19:18-2#  

Yes. #00:19:18-7#  

Specially this area has a bit worser mobility, because of public transports and also Lisbon 

in general the morphological part in terms of physical access builds many barriers. How do 

you think does this play a role as well for accessing culture? About physical accessibility? 

#00:19:51-4#  

For us, as an association its about the venues it selves. But of course, you can have the most 

accessible venues, but getting there is a bit problem for a lot of people. Now, we can not to 

everything, and we have a specific mission, but I'm sure there is also a lot of organisation 

that take care about the public space, transport, the side walks, because of course, people 

become more and more autonomous, or this part has to be well coordinated. So that people 

don't need any bodies help to get out of help and to get to what they whish to do, but we 

can not take, how to say, there is a Portuguese expression saying: Taking bigger steps than 

what is the length of your legs. So now, we are perfectly aware of how small we are and of 

what our specific mission is and we concentrate on that.  #00:20:50-6#  

When you were saying, when I spoke to Diana Niepce, there was a point I didn't think much 

about. From her side there is a big problem like the participation from the artist side. The 

association is also concentrating for audiences but as well on the artist side right? 

#00:21:33-0#  

Yes, that why we changed our mission, we updated our mission three years after we created 

the organisation. Because initially our mission was physical social and intellectual access 

to the cultural offer. And the cultural venues, so totally on the side of the audiences. And 

then we changed it three years later, we realized how we were growing and developing and 

what was going around us, so we changed it to physical, social cultural access to cultural 

participation. Cultural participation for is is everybody who is involved, as an audience 

member, as an artist, as a member of cultural team of a venue. So, yes now we are looking 

at things more globally and not just the audience side. It was good to start with, but things 

move on, things develop.  #00:22:28-3#  
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There was also something I read on the website, like you were saying: "We avoid for 

everyone and special" #00:22:36-4#  

We don't like that, it makes people feel good by themselves, but it is not realistic. Usually 

we see this kind of expressions, First of all the thing about special is to segregate people. 

Special people to special activities on special days. For instance you can't imagine how 

many people get in touch with us just a bit before the 3th of December, which is da 

international day for people with disabilities. Because they want to do one activity. But we 

don't do anything for the 3th of December. For us its everyday of they year. And people 

tend to say for all, or whatever. And imagine you have a museum and they do a visit with 

audio description and they say for all. But it is not for all. It is more accessibly for people 

with visual impairment. That’s what it is. It doesn't mean that it will work for deaf, people 

with mentalism, people with autism, it is not for all, it is never for all. It is better to say 

more accessible, than you use this kind of expression that are almost sound arrogance to 

me. #00:23:49-6#  

The access to culture, in many ways it is seen as a right that everybody has access to culture. 

How do you see this is implemented? #00:24:09-4#  

That’s what we are working for, to see this implemented. Because also the people who are 

more interested they tend to be gatekeepers, they tend to beat themselves, the thing about 

the democratisation of culture. So I'm the specialist, I decide, and I make it easier for you 

to come. But our rights to cultural participation is much more than that, I don't want people 

choose for what I am or what not, what I see to like, to feel... So yes, we are working 

towards a more democratic vision on this issues. Without devaluing, it happens many times 

in this kind of conversation and we had a debate last week. That this is only between lets 

say the state and the people, no they are professionals in this field, like in every other field. 

I mean you want a participation, you want people to feel empowered, you want to give 

them the tools, but we are not going to ignore that they see it as a sector, as a field, it needs 

to be managed, it needs to have policy, and its the professional of the field with more open 

minded or less open minded, that also create the conditions as... so that anybody interested 

can participate. And anybody that doesn't know about it can get know about it and decided 

if it interests them or not.  #00:25:29-2#  

Okay... I think from my side, most of the things are clear and replied... but what’s your 

vision or goals you want to have? #00:25:49-4#  

We have a goal, but we are totally aware that we don't see it happen in our life time. We 

are working because we think we are helping to take the necessary steps ourselves and other 

people and to move towards the dream of our society and one day being truly democratic 

and considering the needs and rights of all, that’s our utopia, yes. So, but that’s.. that’s what 

moves us, that what we are helping to do everyday. Someday when I read in concerns issues 

like racism, rights, and we get to know about people who in the 19century fought for equal 

rights, for abolition of slavery... the way there were discussing issues is the way we are 

discussing them today. So you see how a long process, and no-ending probably process, 

and how everybody in their live time, not everybody some people in their live time that 

contribute in a course that is still going. And we inherit that course and also take it a bit 

further. Each one of us takes is a bit further. And I'm not frustrated because I don't see huge 

differences in my lifetime, I'm not, its not going to happen. I just like all the small 

differences, the happiness’s in people faces, the motivation, that’s what we do.  #00:27:20-

9#  
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And for the association, what’s the main difficulties in your implementations? #00:27:29-

7#  

I think, I could easily start discussing funding or money, but it's not that. The main difficulty 

is that people can't dedicate enough time to get better aware of things. To get to have a 

better knowledge of things. And that’s tiering for many people, but I think its really part of 

the process. You constantly need to repeat yourself. To say the same things again and again 

and again and again. It is hard and it is tiering, but we can't avoid it. We can not expect 

people to totally inform for every issue we cannot. So we repeat ourselves.  #00:28:13-3#  

But mainly the workshops and participants, it is people working in the cultural sector? 

#00:28:24-3#  

Yes the big majority work in the cultural field or are freelancer or collaborating, but also 

there are people who love the course but the next day they forgot all about it. They get back 

to their working space. I mean there was one day of opening up your mind etc. and then 

they get back to their work on the next day. And if you talk to them after a month they 

forgot about everything. But then, there are professionals who are really there, who are 

taking the opportunity to hear new things more things, that’s why I'm saying its not over 

because we did a course, because we did a conference, we have to repeat ourselves. 

#00:29:07-7#  

But the general interest of the number of participants is it a bit interest, people want to take 

part or is it as well difficult to address? #00:29:21-8#  

Its not difficult, people come, and most of the time they come because most of our activities 

expect the activities are paid activities, I mean that’s were we live from. So many times 

people they don't have the official okay from their institution or work to take a full day for 

a training, to pay for the training. So people take a day of holiday to do it, they pay 

themselves etc. And the majority of our courses they are sold out, that shows that there is 

an interest and we are trying also, we are always very aware of what people commons and 

what kind of need they are express. To meet the need of the people in the field as well and 

others that we believe because we also follow what’s happening internationally. And 

sometimes if people don't express specific need, we valuate as a need for our association 

and bring the issue up. And then we start building interest. So, yeah, I think, I won't 

complain there is definitely interest in much more, I mean you see know some cultural 

organisations they are programming, their season programming, and their works, physical 

social and intellectual access they are part of their discourse. They have inflated it, because 

they are paying attention, they are collaboration. That’s very nice to see. This expression 

of physical social and intellectual access, 6 years ago that would never been presented as 

such, and now its part of the discourse of a number of artistic directors, and all the kind of 

directors, it is very good to see.  #00:31:05-1#  

If we speak about intellectual or social barriers. Mainly its just a difficult thing to address 

and communicate. Do you have kind of tools that you give for the cultural sector? 

#00:31:48-6#  

Yes it's things that we identify, to pay attention, things we feel that we don't have discussed 

enough, but that are an issue for other people that are different from us. So yes, we try to 

arise this awareness for things that are not part from our daily routine etc. #00:32:13-2#  

On the website you published some reports right, I checked already. Can you recommend 

some more things to read about barriers?  #00:32:33-5#  
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Yes there is lots of bibliography on that, reports, manuals I can check to see what we have 

and send you.  #00:32:42-9#  

But mainly all your things are published on the website right? #00:32:48-3#  

Nono, I'm also talking about things I read and used in the last years, and consulted... because 

it is not just about what we produce but a few reports, it's timing. We read a lot, we talk a 

lot, with other people who participate a lot in conferences. #00:33:12-0#  

Yes that would be great if you can send me some links etc. #00:33:20-3#  

Is there something more from your side you want to say? #00:33:24-0#  

I'm not sure you asked so many questions... #00:33:34-7#  

No nothing, occurs to me at the moment....  #00:33:39-2#  

Okay, than from my side I'm having everything, maybe if I remember something I write to 

you. Okay, thank you very much #00:33:57-4#  

have nice day, thank you bye bye #00:34:00-1#  
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Transcription interview Diana Niepce, performance artist in a wheelchair and 

political activist for better rights for accessibility in the cultural sector in Portugal 

conducted 16th February 2020 

 

How long are you doing this project? #00:00:07-8#  

I started, i did the edition in the middle of January, and then we start the project in the 

middle of the month #00:00:24-1#  

But you worked something similar before, right? #00:00:26-4#  

Yes, I did the same project, but without others facilitators, last year, for a year. And I did a 

creation in the end of this course, I just called laboratory, like a dance laboratory with Diana 

Niepce. But this year I started to do something different, because I want to create a bridge 

between normal artists and disabled artists, so I decided that a way to bring (Interruption); 

So I want; I thought if I want to create this bridge between normalized artists and disabled 

artists, I need to bring them to my project. So, I bring some people, that works; their practice 

is about body manifest: Body has a manifest, To challenge this system, to challenge the 

bodies, and to challenge the normalized artist to... (interrupt);  #00:02:06-7#  

But you, before you had the accident you were dancing right? #00:02:14-5#  

Yes, I'm a dancer, I did my university in dance in 2008. And I finished the course in Finland 

in Helsinki, and then I started the project with working with dance and acrobatic aerialist, 

because I was doing silks and trapeze and aerial dance I had a circus space in that time 

#00:02:51-4#  

as well in Lisbon? #00:02:55-4#  

Yes, it was in Benfica, but the space is not working anymore. #00:03:04-9#  

And then, I was working also with some international companies. But because I also saw 

the body before it was in that kind of hybrid state of.. ähm, creating states and perspectives 

of the body. #00:03:15-6#  

And then I became disabled, I felt down from a trapeze 5 years ago, I became paraplegic. 

then i started rethinking my thoughts of body and body movement and what makes me 

move, also because I woke up in a body that wasn't mine anymore, it was a ballerina in a 

body. And that was a huge shock, to realize that, and then I realized that most disabled 

companies that don't work full potential of the body, of the unique body of people with 

disability. Because what you see in art is just normalised body’s, doing the same shit. And 

I like to create the idea of every body is unique. Because a disabled body is very unique, 

they have their own limitation that doesn't need to be a limitation.  #00:04:20-7#  

I tried to develop this potential body in people.  #00:04:29-7#  

This came also after the accident to your mind and you were starting to develop the new 

project? #00:04:34-6#  

Yes but it was not purpose, it was like a scenery, it was like a consequence but not 

something I was looking for. It was also my interest, when I had the accident I never thought 

I was dancing again. I didn't connect with this body, I was like this is not me, I don't want 

to be this. But then I did a project with Jerome bel, its a very famous chirographer, I said 

no I want to do this, even if my body is not my body. I started to do this investigation, 
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because I need to rehabilitate my body, and I was reorganising my body and my mind. Like 

the body now is different. And that was a long work in a mind process. Like how you were 

a ballerina, and then you woke up as a cineplexes. So this process, it was very long, the 

substation, and the discovering how to potentiate the movement.  #00:05:42-2#  

At this time, which were the biggest difficulties and barriers for you to start again? 

#00:05:58-2#  

The biggest problem for me is money, because I need an assistant to be with me, because 

people need help and I can't help then. Because I'm working full-time and it is very 

exhausting to work as a cataplexic that works, and rehabilitating the body and all my ... are 

very physical. And even leading a class I am taking off a lot of my energy. To bring them 

this states. So, the biggest issue for me is like I am not a normal artist and I need an assistant. 

And in the cultural sector they don't think about this as an issue. #00:06:43-9#  

Like no funding or something? #00:06:46-2#  

The created a funding now for disabled artist, but not for an assistant for disabled artist. 

And this is the association acessocultura, is contacting the minister to start this. And the 

funding, be GBA?? they have a funding for disabled artist. That they are supporting this 

project. But also it takes a lot of money for paying, like I'm paying emerging artists to bring 

to come me, and assistants. And this have also a creation in the end of the course. They will 

have discretion will happening in the festival days of Marvila, and also I like to be fair and 

pay people that are disable because they need money. And I would like to pay them, even 

if its not a big budget. But for the experience, but it is very hard, because its a huge project 

and there is a like of funding for this. But I have an amazing producer this year that she is 

working with me., #00:08:12-9#  

I was a lot of years without a producer, and we are trying to manage this, and I feel its fair 

but its not only the opportunity of a permission, but also if they are on stage to recipe 

something. #00:08:27-8#  

The acesso cultura, is an association that fight for access to culture? #00:08:36-0#  

Yes do know it? #00:08:39-7#  

I checked the website to see what they are doing #00:08:46-4#  

You should talk to Maria [...] #00:08:54-7#  

I can give you her contact, if you want. #00:08:59-6#  

She is very standing person, and she helps me a lot, with this. #00:09:09-6#  

And you are part of this association? #00:09:13-0#  

I am like a member. And then I am also a complainer... So I am a huge complainer about 

the sector in the theatre, because no one is doing complaining. It is different when you are 

an artist, and I have to woke up there to complain. Because when you are not an artist and 

you re just an audience, there is a new video from Jess tom in ITM, do you know the artist? 

No #00:10:02-6#  

I can send you the link and she makes a huge conference, an international conference, I was 

there in hall last year. And she has Torret syndrome, and she was saying the only place 

where I feel save is when I am on stage acting. I don't feel save to come to see a 
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performance. And that was a huge shock to me to see how you are a disabled and just feel 

save when you are acting on stage. Because I was a normalized dancer, I never realised this 

problem before I became disabled. And then when I became a disable a I saw a lot of things 

that I thought I don't feel it fair and since very young I am a fighter about like justice. 

#00:10:52-2#  

I feel myself int his kind of need of justice in the world. For dogs, for humans, for kids and 

for all people, I am like that. I am all the time doing this, kind of statements... Yeah, when 

I thought that I realise okay this is a problem, like the most disabled companies are just 

working for profit of the normalised people that are directors of the companies. And I don't 

feel this fair, they found a lobby they don't pay the artist, or they pay less because they are 

disabled. And they are not fighting for the cultural accessibility in the buildings... It is not 

fair. So I start to , okay in the beginning I was very strong in my statements, also like 

attacking, but then I realised the only way I can change this is with my own work. With my 

own experiences and putting myself in the risk. And in inaccessible places and they will 

realise the problems. And I don't need to attack them because they are realising that.  

#00:12:06-9#  

And then I became like this voice, or this mirror of accessibility, in... but it was not for 

purpose, it was not premeditative. It was just a consequence of a fight, it was not for me. It 

was most of the time because I work with people with disability, because I work with some 

other companies, Seem, and plural and...  #00:12:31-2#  

I don't feel it is fair. The normalized artist, they can take a shower and we can't... Because 

the theatre is not accessible... #00:12:46-9#  

Or like if I want to invite my friends to see my performance, they will have stairs... 

#00:12:54-7#  

Do you experience also the facilities as very inaccessible? #00:13:02-2#  

yes, specially for artist, the spaces are not open at all. Okay, for the audience is fine but for 

the artist no. #00:13:14-6#  

And I had a huge fight with cbb, by emails, like... They just, it is very hard to change the 

system. Also because it is a very lonely fight. And for a long time I was just fighting alone. 

Now with acessocultura, people start to, they now don't see me as just a poor kids disabled 

artist. Now they see me as a maker and has a statement. It is a big difference. But it took 

some time to achieve that body and to achieve... #00:13:57-1#  

Because now I am in an international theatre, with my great performance, now I have more 

voice as an artist. They don't see me in this kind of condenses.  #00:14:10-7#  

 

And now you are using mostly the library?  #00:14:17-1#  

The? #00:14:17-6#  

You are using always the library for the classes etc? #00:14:17-0#  

The classes are here, because the project is here #00:14:28-5# #00:14:17-0#  

 #00:14:10-2#  



 

128 

 

So two years ago we received a funding, to create this laboratory of dance. Because I 

applied to some association, that is Salvadores association, they help people with disability, 

#00:14:42-9#  

And I wanted to do a course of danceability, of a guy that came to Portugal to give this 

course for a month. So I applied to receive a funding to do this. And they said Oh I want to 

give you the money but also can we give you money to create a course of about, you leading 

a course of dance? Okay, give me the money and I will do it. But then it took me two years 

to find a place that was open and accessible to I lead the course. It was very hard. #00:15:16-

5#  #00:15:17-3#  

Which year was it? #00:15:14-0#  

2007, oh no sorry 2016 #00:15:32-3#  

Yes first I didn't know the library, and accessocultura helped me to contact a lot of places. 

But most of the places they weren't accessible or they weren't interested. And then I talked 

with the library and its Claudia and she is an amazing programmer from here and she was 

very open. And they didn't need to spend money in this. But it was very hard for me to say 

this, because I had the money to make the project, but I didn't had any spaces. And it was 

a project with the community with disabilities. #00:16:18-9#  

So yes, I did this last year and I did the performance. It was two days performance, its called 

1279 days, and then this performance I decided I want to do a creation that uses the barriers 

of the spaces, so this performance is all about like about the stairs in the theatre... I bring 

the audiences to the stage, it is about exposing the bodies, like bringing the audiences also 

to the stage... it is tough, it is not so simple. #00:17:02-0#  

I work a lot like extending the time and shock, but its like the violence of the bodies, cause 

it is I feel like people don’t want to see it.. i bring but people dont wanna see it. You know 

in the street you can turn away the face... but if you're watching a performance you can 

leave, but most of the people wills tay to watch. So yeah I started to do this, but in the next 

year they asked me if I want to do again the same course. And I decided to bring the 

emerging artist to this, and to create for disabled artists. #00:17:48-8#  

And it sounds like you're happy about using the space of the library. But how is it also 

about the neighbourhood Marvila? #00:18:03-7#  

Most of the people they are not from Marvila. But I like to work here because I feel very 

welcome you know, and when you feel welcome and home it is a place where you wanna 

stay and work with people. #00:18:11-6#  

And most of the people come by taxi or car? #00:18:16-7#  

We found a transport for them on Sunday, because there are not many transports here. So 

on Sunday we have this, because the biblioteca is from the city council. So we asked the 

city council to pick the people on Sunday, because there is not many transports on Sundays.  

#00:18:33-1#  

Yes, specially to here... #00:18:36-5#  

It is a bit hard. #00:18:37-9#  

Yes but the wheelchair people they usually come by a ride, or cap... #00:18:46-1#  

But the transport is financed by the city council? #00:18:51-3#  
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Only on Sundays, because it is the city council... Yeah and the other thing, because the 

project we are try that, they are not paying... and its very expensive this course. We are 

trying to become them a bit more independent in their lives. Because when they want to 

work in arts they will not have supporting transports... and on the week days it is more easy 

to find transports, I just only don't have time to wait for two busses they have to... 

#00:19:34-2#  

But one of the disabled wheelchair girls, she lives nearby, and the other she lives near by 

my house but she don't work, she has time to manage this transports... Yeah, I can't save 

their lives, they need to also fight a bit. Because sometimes I feel like I'm trying this 

projects, and people are expecting you need to manage all the problems and I can't do that 

for them. And I can't be collecting people and doing everything cause then it is very 

exhausting for me. People also need to fight for their independence. Otherwise it is just me 

trying to help people and it is very exhausting. #00:20:23-5#  

Where do you think are also other barriers for you, and also for them? #00:20:38-3#  

Yes, there is a lot of barriers, but I can also change in my world. I can't change the world 

alone, I am fighting, I'm all the time in all the conferences, about accessibility, cultural, and 

all the... like in Rock, and all the conferences, I'm there and I'm the mirror of disabled artist. 

but I'm the only one doing this as a disabled, and even the disabled dance companies, or 

inclusive dance companies, or inclusive theatre companies they don't show up.. no, it is just 

me, and that’s a lonely fight, and I don't have the energy to do everything. and also I don't 

have the time, to be the only one, because when I go to a conference then i have the 

municipality theatres, Oh we will have a ramp one day, I'm sorry Diana. I'm not a face of 

the community, they need to realize that. Now it is happening they are coming to apologize 

to me. But I'm not the face of the community #00:21:46-2#  

I am the only one that is fighting... #00:21:52-7#  

Who do you mostly address in terms of accessibility? Mostly city council or private 

sector=? #00:22:02-9#  

The private sector is much worse. And then the municipalities... Like we are talking about 

Lisbon okay. #00:22:13-7#  

Because in the other areas it is even much worse... In Porto is a nightmare, they are not 

open at all. here in this area... I'm... the sector is changing, it is very slowly but it is 

changing. And because I'm collaborating with a lot of people that helps in the change. They 

are... I have some normal artists, that work with me, and I'm the only disabled here and they 

start to realize the problems and they need to challenge the system. And other artists, they 

know me photographer and what ever... They see my fight and my struggle they also 

implement this in their work... they start to change the system, but it is still very slowly 

process...  #00:23:10-0#  

In my last show we did the first time the audience description, silent language in the show, 

and it was very hard to bring the people here. Because it is how you connect, they don't 

inform people, then they expect everything for free... I understand them, of course I would 

like to have everything for free. Because we need more structure from the governments. 

#00:23:52-1#  

And also the way we communicate, because the communication of this kind of projects, is 

very hard because I'm not from communication. I tried to figure out how to communicate 

this audio description and silent language. And I'm not supposed to know this shit, and I'm 
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only disabled physically, and people that work in communication should know that. And 

they don't know that in everywhere in Lisbon. And it is very hard when you're trying to put 

something that is still very new. And then in the media when they communicate in this type 

of projects, they put all the time oh they are working with community and they put the role 

of inspirational porn, do know stella young? She has a conference in teds talk, I can send 

you also. And she talks about this idea about disabled persons becomes an inspirational 

porn. Once she was in school and the little kids told her, oh where are you going to the 

lobby to talk? And she said oh no why should I go to the lobby to talk? Yes because this is 

usually what disabled people do, they go the lobby and they say inspirational stories about 

their lives So for this little kids, all the disabled people, where supposed to say inspirational 

things. And then people start to look to disabled people like: you are so inspirational, you 

breath, or you are coming to a festival... #00:25:40-9#  

Yes, it should just be a normal thing.... #00:25:45-8#  

Yes, i do my live as a normal person, but also because I wasn't born like this.. because if I 

go to a techno party, rave whatever... I use a lot of electronic and ravers in my creations, 

and I go to the parties, or to metal festivals or whatever.. and then I have this people they 

start to treat me like a kid: Or you should dance with me and start to move my arms like 

I'm a baby or something like that... And then like the oh it is so cool that you're here, and I 

start to say the same like: Oh it is so cool that you're here. This is the idea I have about 

inclusion. When you're trying to include something in society it is a way to exclude them. 

They are part of society. it is just to create accessibility to everyone. But it is a process, you 

know if you put the car in front of, we have an expression in Portugal. You know this 

animals that push the caravan? Don't put the caravan in front of bulls that she won't walk- 

Like it need to have time to implement the things, so it will take time. Marvila it is still a 

very kind of underground area with people with a lof of fragilities, and I feel like this library 

is having a great job with the community.  #00:27:31-7#  

Yes, it is also what I'm thinking. Maybe its the best library the Lisbon built, in work with 

the community. #00:27:40-1#  

And Claudia she is the programmer, and I'm - she is turning... really I really love to work 

with her. #00:27:46-2#  

But when you also work with her, as well with the community of Marvila? #00:27:55-4#  

I worked last year with the community of Marvila... but yeah I feel like I am implementing 

measures.... very discriminated kind of population, not only for Marvila, and I feel this is 

very important... yes she is very supporting also with my work. And now I am also 

rehearsing this piece, that duet that you saw, and it is not gonna be performed here, but she 

allows me to rehearse here because it is more accessible the building. And that is another 

thing, that is very hard, finding a place that is accessible to me to rehearse.  #00:28:47-6#   

#00:28:42-2#  

And yes, they are very supporting me. But I feel this very important, this work with the 

community and being open to bring blind people to the performances. And my last 

performance we had an exhibition with pictures, and it was also blind people could, we put 

the image also like to feel... So it was like we didn't had much blind people to come but it 

is important to have this. #00:29:14-9#  

Yes, it is difficult to communicate with blind people right... #00:29:22-7#  
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Also I have the association of the best audio description in Portugal, the best company that 

does the audio description. But it is still very hard, I didn't had a producer last year, I'm 

doing everything alone, and that's like hell. I'm all the time in interviews and teaching and 

rehearsing and writing about articles about.. Cause I'm also a writer of dance and documents 

stuff. So now with the producer it is much easier to organize the things, and even my 

producer she has a lot of experience but she don't know... she won the price of best producer 

in Portugal but she don't know to implement this measure also, so we are creating this 

synergy, of trying something new.  #00:30:24-8#  

And you said you cooperate with accessocultura, you're cooperating with them, and is there 

more other projects you work with? #00:30:31-8#  

Because I was a freelance artists that didn't had support. So they invite me to talk about my 

experience as an artist. Like one year after my accident. Then I don't know how exactly it 

happened, I showed up in this conferences, and then there was this huge conference in 

Porto, it is called ITM, this conference is about international network connections, in 

performance art sector and bring everyone around the world to here. And every year it 

happens in three different countries, three times a year. And it happened the first time in 

Porto, and they invite me to talk about the funding assets. And it was me, British council 

talking, a woman from some kind of municipal, city council, I don't know which one, and 

then accessocultura and the minister of culture from the general director of arts. So we had 

this huge conference and all the structure in Porto was inaccessible. And the proper purpose 

of this conference is a huge event of three days is to not discriminate arts, and not create 

gentrification, and accessibility, and arts in the around the local / rural areas, all these 

things. #00:32:28-4#  

But the facility was inaccessible? #00:32:32-7#  

Yes and they created this huge party of finishing the event in a building with 60 stairs up. 

And then I had this big fight because I was the only disabled Portuguese, and we had a lot 

of international disabled artists they. And they are very smart in the way, they are smart 

fighting. Not... we are still learning. And I'm learning a lot with them specially with them 

from British council because they know how to do this. And we had this huge conference 

talking about the problem of the event and it was 700 people there from all over the world, 

and they said if it was a party it is forbidden to black people to go in, would you go to the 

party? And why you go to a party that people with disabilities can't get in to the building? 

And I was like oh, this is very smart. But then.... yeah, in the next year the invite me to talk 

about the feedback of this event. Because I was very pissed of with this, also I had a huge 

fight with the programmer, Portuguese programmer of the event because of this. Yes, and 

if I don't do this none do it, none fights, only me and accessocultura and its a lonely fight. 

And the we went to the event next year to the feedback and the event was also inaccessible. 

So he didn't learn anything. But this network they invite me to talk, they asked me to write 

a feedback and the programmer from Porto he arrived there and he said: I only have ten 

minutes to stay. And we were like what the fuck, it is the feedback... Only ten people went 

there and it was a 700 people event... So they were not interested to change the policies in 

Portugal. And then the guy saw me taking a paper, that I was to read, and he waited for to 

to read for two hours. And I said like the thing I learned from the event is I need to fight 

more. And I need to fight without generating violence and being more humble to try to help 

others. Because I don't feel fair for a programmer to create arts totally in events 

inaccessible, that’s not fair and this is discrimination. #00:35:24-9#  
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What kind of policy strategies do you think could influence this, or help this? #00:35:31-

0#  

The problem in physical access in the buildings is you need someone to sign that the 

building is accessible. But this goes under the table and they say that the building is 

accessible, even the building is not accessible. So yes, for me, I don't know some structure 

should pressure... like this is not accessible. And this is a bit what we under accessocultura 

are doing, trying to pressure, but it is very.... we are very little. It is changing but it is taking 

a lot of time. #00:36:12-1#  

And not about facilitates, how is it in urban public spaces? #00:36:19-9#  

Thats a nightmare, that’s a nightmare, that’s literallly.... I can't fight everything... I'm 

working in the cultural sector. Because there are a lot of more disabled people that fights 

in the public sector, in the districts and the venues... But I can't be in all the fights, because 

it is very exhausting, it feels very frustrating, because it takes a lot of years.... like in the 

same year it was two years, changing emails... and come on it takes one hour to write a 

fucking email to complain without being so aggressive and to be very polite with the big 

institutions to try they change their minds. And meetings, and its very exhausting, if I'm in 

all the fights, it takes a lot of energy and I can't be in all the battles. #00:37:09-4#  

But for example, Marvila and Beato is a bit changing neighbourhood at the moment, for 

example the public transport like metro and tram... #00:37:24-3#  

Yes, the library they try to change that, but also the carris (Bus) is changing, the bus 

company, now they are from the city council, so it is changing a bit. But it is still very hard, 

imagine, if you want to reserve, we have this kind of service for people with disabilities, 

you can reserve a special transport that can pick you home and leave you in a place that 

you need to stay for 1 or 3 euros. But they only have two busses for doing that, so you need 

to cross all the city, and two hours later you arrive in the spot. And then you need to leave 

the work or the place you are earlier and then you arrive to home two hours later. I don't 

have the time to do this, because I have the schedule... and...  #00:38:21-2#  

What do you think.. #00:38:32-9#  

sorry let me just answer #00:38:34-6#  

 

What could we change? #00:38:57-6#  

What are your wishes, for the politics, policies or in general? #00:39:06-9#  

Accessocultura did this kind of huge course about disability and arts. And only 20 people 

appeared. From all the Portugal, Portuguese structures. And so, what can change is like the 

system the minister they should have a law. I don't know, they should have a law, it should 

have something to say you need to create accessibility. Even you know the tva, is now the 

policy and mission from tva, is creates an accessible theatre for everyone. And two weeks 

ago they know me and I have a lot of friends in everywhere, they call me sometimes and 

one technician called me and said: you know this motherfucker artists, he refused to use 

silent language. because he said no one will ever go there to see a performance, that person. 

And then he started saying that noone in a wheelchair will ever go to a theatre. And I said 

come on, I am all the time in that theatre, I will have a premier in tba(tva) in the next year. 

And he said yes I know, you know imagine how I feel about this conversation with the 

artist. So, I feel... but I am trying to change in this year in my work to bring this kind of 
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emerging artist also to change the way artists see people with disabilities. And people that 

don't have an normative body. Because I don't know I feel when they see me dancing they 

don't see me as a disabled. Why they still threat people like they are less? You know, and 

this is very frustrating. The only way I'm trying to is try to go further and try to bring my 

way of seeing bodies further and more people... but I feel the artists are very... people seeing 

artists with disabilities like they are less. They are not important or... But yeah, I don't 

know, I don't have an answer, I know I need to, my role is to fight about this. Also I need 

to protect myself. Because otherwise it is always in my back, and I am still learning how to 

do it. Because I am not disabled for so long. And I'm still recovering and fighting to recover 

and fighting to get in to the sector and fighting accessibility is a lot of fights. And I'm not 

an hero, I don't wanna be a hero.  #00:42:21-8#  

Okay... #00:42:25-2#  

but if you have any answer, I can send you some links... #00:42:32-1#  

Yes I also working out some policy recommendations... not only physical accessibility... 

#00:42:43-4#  

Yes but also accessibility is not only disabilities for me... also for the community... it is so 

much things.. you can't be alone, and it is was accessocultura told me. It is a thing that I 

really believe, when you get tired someone else need to take your place and fight. It is also 

what I'm trying to learn. #00:43:12-1#  

Yes, and to cooperate with a lot of people... #00:43:02-6#  

And to create this kind of synergy, lets fight together. People... Because it was so 

exhausting last year I got in the middle of the year in a burnout state. I'm so tired that I 

can't... I don't know. It is still hard to learn how to do it. But yes, now I'm to not work with 

community but also to help the disabled artists. When I fight about the idea of accessibility 

to create communication with the communities and it is so big... the thing. The battle...  

#00:43:59-7#  
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Focus group discussions, library of Marvila 07th of February 

MESA 1 

ROUND 1 

Min. 00:30 POSTER: Quando começámos a comunidade estava assim um bocadinho 

distante mas ao longo destas edições todas cada vez temos mais pessoas envolvidas. 

Fizemos uma programação gigante em que envolvemos montes de restaurantes (os da 

moda, os antigos) – que, obviamente, ao princípio, nos viam como os penetra […] mas 

quando perceberam que queremos proporcionar cultura e disponibilizar arte a toda a gente. 

São posters que ficam na rua em formato de 2x3, disponíveis para toda a gente -  e nem 

sequer conseguimos contabilizar quantas pessoas veem porque não é fácil. […] Temos tido 

nomes super-sonantes nas paredes. Nós tentamos levar a arte às pessoas e envolver a 

comunidade e também no dia da inauguração levar essa comunidade connosco na visita 

guiada para lhes explicar quem é aquele artista que fez aquele poster, a história toda. Porque 

depois também temos um open call que abrimos à comunidade (não local só mas a nível 

regional e a nível mundial) e temos tido participações de cento e tal. No ano passado foi no 

[Clube] Oriental que montámos o nosso quartel general e tivemos a mostra dos posters 

todos da open call que foi possível ter lá durante um mês, aberto no horário em que os 

senhores vão lá jogar sueca. Ou seja, nós intervimos sempre sem criar ruído tentando 

integrar ao máximo o projeto com a comunidade. E tem estado a correr bem. Nesse aspecto 

tem estado a correr bem. 

Min. 03:25 AR.CO: O AR.CO instalou-se há três anos embora esteja a preparar a mudança 

há seis – desde 2013 quando foi assinado o protocolo e muita coisa mudou nestes últimos 

6 anos. Aliás, se já vai na 5ª edição do POSTER, também deve ter assistido a essa mudança.  

POSTER: Na 1ª edição não queriam vir cá jornalistas nenhuns.  

Min. 03:54 AR.CO: Exacto. Nós tivemos exatamente a mesma experiência. O que é que o 

AR.CO pode trazer ao território? Logo à partida a sua comunidade, os seus alunos, os seus 

professores que, devagarinho, têm tornado a sua estadia no território mais permeável. Ao 

início era um bocadinho o ir e vir para a escola e agora já começar a pesquisar o território 

e este mapa mostra bem o potencial que o território tem – portanto, logo à partida traz uma 

comunidade adjacente. Por outro lado, devolveu à comunidade local e à comunidade de 

Lisboa um equipamento que estava encerrado ao público e que neste momento conta com 

programação, para além da oferta formativa, com programação expositiva, cineclube, com 

uma cafetaria, aulas abertas, com conferencias, enfim, com a aquilo que faz parte da 

natureza e dos estatutos do AR.CO desde o seu início há 47 anos. Demorou bastante tempo 

esta permeabilidade acontecer e ainda tem muitos aspectos precários.  A mobilidade é outra 

mesa onde isto se vai discutir mas o território é muito vasto, é enorme, do AR.CO para a 

Associação de Fado é um mundo. Nós não nos conhecemos, estamos muito longe uns dos 

outros. E portanto isto também não pode ser tratado como um bairro. Isto é um pedaço de 

cidade. [...] Em 100 metros de território há aspectos brutais que mudam, de tudo. De 

trânsito, de pessoas, de comércio 

Min. 05:14 POSTER: É verdade. 

Min. 05:20 AR.CO: Portanto, embora pareça uma fatia pequena do território aquilo que 

nós temos sentido é que é uma fatia enorme do território. É um bocadinho  overwhelming 

pensar como é que isto se vai consolidar. Só na rua onde nós estamos, que é um rua de 

fronteira entre duas juntas (e á aí se sente essa clivagem) existem disparidades, do género, 
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de porta à porta. E elas depois sentem-se do ponto de vista do usufruto do espaço público, 

da mobilidade 

POSTER: Claro, claro. 

Min. 06:12 AR.CO: Existem coisas muito boas que estão muito pouco acessíveis: existe 

um jardim novo, existe uma rede de bicicletas aqui que não funciona para este território. 

Saltaram o território.  

POSTER: Não há multibanco! 

Min. 06:25 AR.CO: Portanto... neste momento o que é que nós sentimos? Temos  350 

alunos anuais e outros 300 que vêm fazer só workshops ao sábado e pós-laboral, portanto 

cerca de 700 ou 800 pessoas a vir e que para além de vir ao espaço têm muito para oferecer. 

Querem consumir, querem ver cultura, ir a restaurantes, quem fazer parte da comunidade. 

Muitos, querem morar aqui porque muitos têm cada vez mais mobilidade. Muitos alunos 

estrangeiros querem morar e então aí é que eu acho que ainda não estamos em condições 

para oferecer essa qualidade de vida que as pessoas procuram para o qual estão dispostas a 

investir e a contribuir. E daí eu achar que ainda existe uma clivagem entre as instituições 

locais e a comunidade local, e aquilo que nós temos para oferecer. Também sentimos 

obviamente que a comunidade local se interessa se calhar menos por aquilo que nós temos 

para oferecer. Embora.. temos colaborado muito com a junta de Freguesia que tem sido 

muito dinâmica e tem tentado criar pontes entre a comunidade e estas coisas novas que 

estão todas a acontecer. Não sei com vocês... 

Min. 07:46 POSTER: Nós é com a junta de Marvila.  

Min. 07:50 AR.CO: Pronto, lá está. Pois... depois há este problema da repartição do 

território, não é? Este território abrange pelo menos três juntas de freguesia.  E elas, parece-

me, não falam muito umas com as outras.  

POSTER: Para variar, é o costume!... 

Min. 08:08 AR.CO: ...o que é pena porque neste momento têm uma papel fundamental.  

POSTER: Devia até ser obrigatório haver uma comunidade inter- juntas!...  

Min. 08:20 AR.CO: E se calhar até há... e depois obviamente, se calhar, têm outras 

prioridades para discutir. A questão do trânsito, a questão social... Eu acho que a questão 

cultural pode também vir aqui criar alguma disrupção no território. Eu estive numa reunião 

de freguesia, das associações da freguesia, que era muito díspar (algumas culturais, outras 

sociais) e apercebi-me que o território tem muito mais problemas do que aquilo que nós 

pensávamos inicialmente e que esta gentrificação que nós estamos a fazer com a melhor 

das intenções está a trazer muitos problemas sociais. Nomeadamente, na habitação que está 

a disparar, que está a ser comprada por fundos de investimento... não tinha a menor noção... 

as pessoas estão a ser despejadas... E até que ponto as actividades culturais não estão 

também de costas voltadas a estes assuntos a achar que estão a fazer o melhor por um 

território muito pouco preocupadas com o que está a acontecer do ponto de vista das 

estruturas... e principalmente, das pessoas. E portanto, essa interlocução é fundamental e o 

AR.CO não a consegue ter de forma espontânea, nem ninguém consegue ter. Isto tem de 

ser uma coisa consertada.   

Min. 09:40 POSTER: Ali em baixo há um multibanco... há UM autocarro que passa. Só 

por aí se vê.... não há estações das bicicletas...   
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AR.CO: De facto mobilidade é um desastre e também temos de nos queixar disso. Vamos 

queixar-nos... há uma mesa só de mobilidade, não é? Porque acho que é uma coisa 

essencial. Está tudo descosido. Eu se quisesse vir para aqui ou se quisesse ir à Associação 

de Fado neste momento, de transportes...  

Min. 11:00 DIANA: [...] A mobilidade é importante, não só para as pessoas comunicarem 

dentro do próprio território como também para a própria área comunicar com o resto da 

cidade.  

AR.CO e POSTER: Claro, claro.  

Min. 11:12 DIANA: ... esta é uma zona desconhecida para grande parte dos lisboetas. 

Mesmo para alguns taxistas...  

AR.CO: No entanto, o Museu dos Azulejos é dos museus mais visitados.  

Min. 11:30 POSTER: É. E já passa um sight-seeing, um hop on, hop off, já passa na Rua 

do Açucar, que é...  

DIANA: Isto há aqui qualquer coisa a mexer, isso percebe-se. 

POSTER: Eu acho que só vai começar a mexer quando abrir o HUb. O criativo.  

Min 11:40 AR.CO: Mas vai gerar imensos problemas.  

POSTER: Vai, vai gerar. Mas se calhar vai resolver alguns em termos de mobilidade. 

Porque vai ter de funcionar.  

AR.CO: Claro, claro... 

Min 12:01 Centro Interpretativo [CI]: Eu quanto ao território não posso falar muito porque 

só estou a estagiar aqui há cinco meses. Este território eu desconhecia por completo. Só 

comecei a conhecer um bocadinho quando vim para cá estagiar para o Centro 

Interpretativo. Mas de que forma é que o CI consegue trazer cultura para a zona? Pelo que 

tenho realizado… o produto final realizado vão ser dois: um deles vai ser propriamente o 

que está aqui, em que vai ser mapeamentos com os diversos pontos em que as pessoas 

depois podem pesquisar, podem conhecer, podem [imperceptível] é dessa forma que as 

pessoas vão conseguir perceber a cultura que se diz que há em Marvila e depois a outra 

pergunta…  

DIANA: O mapa interactivo, não é? 

CI: Exactamente. E vai também haver um painel do tempo 

DIANA: Exacto, uma timeline. 

 

CI: Exactamente. E dessa forma o CI vai conseguir passar cultura para as pessoas. 

Perguntou também de que modo é que as pessoas podem ajudar, não é?  

DIANA: Sim… O que é que achas, por exemplo, que o trabalho do CI, neste caso, pode 

trazer para o próprio território de Marvila e em que medida é que pode ajudar a comunicar 

com o resto da cidade ou eventualmente a atrair pessoas do resto da cidade? 

Min. 13:12 CI: Pois, exacto… O que também já percebi até agora é que Marvila também é 

muito dividida entre si porque tem a linha de comboio. É fisicamente dividida. E então uma 

coisa boa que também está a ajudar a unir tudo é o facto de estramos a pedir às pessoas 
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para dar os seus testemunhos o que faz com que elas venham ter connosco (isto aqui é o 

que estou a entender até agora, não é?). O facto de estarmos a fazer as entrevistas e de elas 

pertencerem à comissão organizadora, o facto delas estarem a vir, de certa forma ajuda a 

que se juntem um bocadinho – não sei se me estou a fazer entender… 

DIANA: … a construir um sentido de identidade, de sentirem que são uma comunidade… 

CI: Sim, de certa forma, exacto  

AR.CO: Mas no fundo só estão a fazer a afectação da zona de Marvila? 

CI: Marvila e Beato. Beato também, sim. [14:00 – entra Margarida] 

DIANA: … é agora! 

Min. 14:25 ACOF: Eu sou presidente da primeira escola de fado em Portugal. E digo isto 

com muito orgulho. E sinceramente ultimamente através do presidente, que é o Videira, 

Marvila evoluiu muito em minha opinião com o presidente. Ainda não chegámos onde nós 

queremos, como o Beato, com o Silvino que é o presidente... Nós ACOF todos os anos 

temos os projectos [imperceptível] em que vamos aos bares e levamos cultura e o fado, 

mesmo às igrejas. Temos um protocolo assinado com a junta de 12 espetáculos só para 

estas coisas. Temos durante o ano, 52 semanas à 3ª feira o fado para as pessoas assim como 

eu, já quotas. E temos aos Sábados, mais 52 semanas o fado a sério. Fado a sério com os 

almoços e os jantares.  

Min. 14:36 DIANA: E aí sempre, em espaço próprio?... 

ACOF: Em espaço próprio pagando nós.. Nós temos duas salas, podem visitar, que são 

muito bonitas – eu costumo dizer com vaidade que deve ser das coisas mais lindas que 

temos em Marvila. Mas também torno a dizer… a junta… tem de haver…  

AR.CO: Onde é que fica? 

ACOF: Em Marvila. Aqui ao lado da esquina, ao pé da esquadra da polícia.  

AR.CO: É no Condado? 

Min. 16:15 ACOF:  … não. Vamos por aí a fora, antes de chegar ao Dom Dinis, no Dom 

Dinis está as finanças. É ao mesmo lado do Dom Dinis   e todos os anos já vamos no 21º 

concurso de fado em Portugal. E por sinal tem sido aqui na Biblioteca. Marvila fez agora 

60 anos. Eu falo muito de Marvila mas sou dos Olivais.  

MARGARIDA: Então… há 60 anos era Olivais.  

Min. 16:45 ACOF: Eu falo de Marvila mas eu sou uma mística. Fui criado no Beato, casei 

(casei, pronto) nos Olivais e os meus filhos vim tê-los todos a Marvila. Portanto conheço 

um pouco… a escola onde eu andei foi até a do Beato. A minha vida foi passada no Beato. 

Ainda tínhamos uma escola do Beato. … E nós levamos o fado a todo o lado. O que é que 

eu quero dizer? Quero dizer que Marvila foi um bairro fechado.  

POSTER: Sim sim 

Min. 17:30 ACOF: Minhas senhoras, eu sou do tempo (e digo isto com muito orgulho) sou 

do tempo de ir à sopa xxxxx em Marvila – chamada sopa dos pobres. Eu tive uma vida 

próbita [?]. Eu reformei-me agora do hospital onde trabalhei 20 anos e quando digo aos 

meus filhos “Olha, o pai andou ali”; “Ó pai, o que era aquilo?” Ia buscar um pão e uma 
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sopa. A sopa. Descia ali a passagem de nível do Poço do Bispo, ainda havia ali o cinema 

do Poço do Bispo, ali… eu conheço Marvila… 

Min. 18:02 AR.CO: Viu a mudança toda… e agora é o Web Summit!...  

ACOF: O que é que eu posso dizer?  

Min. 18:15 POSTER: Mas olhe que é engraçado que o ano passado na programação da 

POSTER tentámos contactar-vos. Eu depois nunca cheguei a ter tempo e a ir lá 

pessoalmente, a pedir… porque nós gostávamos muito de ter na programação... podemos 

trocar contactos. Porque queremos incluir na programação  

Min. 18:35 ACOF: … ainda este ano, este bairro aqui ao lado – é como todos os bairros, 

há bairros bons e há bairros maus… Nós, através do Paulo, que é o director aqui (“Paulo” 

porque eu falo muito bem com o Paulo)… fizemos aqui fados e fazemos fados nos recantos 

de Marvila. Vamos à tarde… aquilo está sempre cheio. A coisa mais linda do mundo é ver 

entrar pela sede da Associação de Fado as pessoas todas de cadeiras de rodas – as 

ambulâncias vão lá por… À nossa maneira fazemos o lanchinho, fazemos isso tudo... 

Min. 19:35 DIANA: E temos aqui actividades tão diferentes... e eu aproveito para fazermos 

a última pergunta justamente para dar oportunidade. Há algum tipo de cultura que acham 

que é menos valorizado em Marvila – ou que está a ser desvalorizado? Ou acham que todo 

o tipo de cultura está a ser incluído no território e tem uma igual possibilidade de crescer? 

POSTER:  Eu acho que isso tem também muito a ver com as políticas das juntas.  

DIANA: … e de apoiar ou não apoiar.  

POSTER: E se calhar também das características da população.  

AR.CO: Exacto, eu acho que é uma coisa mais orgânica. A cultura normalmente 

acontece… 

ACOF: Esta senhora tem toda a razão. O desporto em Marvila, anos esteve sem nada  

POSTER: É verdade. Hoje o desporto… eu acho que começo a ter ciúmes. Está à frente do 

fado.  

AR.CO: Já está com ciúmes, não é? 

Min. 20:15 ACOF: Esteve anos e anos parado. Eu nem vou falar dos presidentes. Mas já 

que estamos aqui a falar... O desporto é muito muito mau. Nós temos aqui em Marvila o 

primeiro campo de futebol de praia do país. Em Marvila. Temos a primeira escola de fado. 

É uma coisa que nunca pegámos bem nesta patente e se fosse… Santa Maria Maior e 

Mouraria, lá para cima… nós somos… Mas pronto, eh pá, está, pronto… é isto…  

Min. 29:51 POSTER: Pois, é o que nós fazemos todos os dias  

AR.CO: Eu acho que tem de haver procura e oferta, não é? Há áreas culturais que se não 

estão representadas é porque não há muita procura.  

POSTER: É verdade, é verdade 

ACOF: Pronto, já falei do meu fado. Mais uma senhora para falar.  

MARGARIDA: Não… eu estou aqui para ouvir.  
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ACOF: Ah é? 

Min. 21:10 MARGARIDA: E fazer alguma coisa para fora ou a vossa actividade é 

centrada?... 

Min. 21:20 ACOF: Não, nós temos… ainda no outro dia estava a cantar na televisão uma 

menina, a Luana que é nossa aluna. Vai à RTP… Nós vamos agora ao Figueirinhas… a 

ACOF é conhecida porque da ACOF saiu grandes, grandes, vozes do fado. Eu se tivesse 

agora que escrever, escrevia  

MARGARDIDA: Mas é mesmo uma escola que ensina a técnica do fado? 

Min. 21:50 ACOF: À 3ª feira. Esqueci-me de dizer isso. Mas à 3ª feira nós temos a tertúlia 

e nós levamos o fado às pessoas e a partir das 21 h as pessoas, por exemplo o Carlos Fonseca 

que é o professor da escola. Temos os alunos… muitas que passaram... eu não vou citar 

nomes mas posso dizer que a Ana Moura passou por lá. Muitas. Isto é um exemplo. Essa 

para mim é das melhores vozes. É de Marvila. Talvez seja actualmente a melhor. A Sara 

Correia.  

Min. 22:14 AR.CO: E como é que vocês se dão com o Museu do Fado, com outras 

instituições? Instituições mais formais ao fado. Têm instituições? Têm relação? Gostavam 

de estar mais próximo?  

ACOF: Nós todos os anos… 

DIANA: Mas há vontade de perceber e conhecer o que está a chegar?  

Min. 22:40 ACOF: Isso é sempre bom. Eu vou-vos dizer uma coisa: nunca houve uma 

reunião, sejam eles presidentes, seja de uma associação, só nós 

AR.CO: A comunidade 

Min. 23:20 ACOF: Nunca houve uma assembleia. Eu consegui fazer a Grande Gala 

Oriental de Lisboa: Olivais, Beato e Marvila. Fizémos dois anos. Não me perguntem porque 

é que destruíram o maior projecto da zona oriental de Lisboa.   

POSTER: Eram juntas diferentes? 

AR.CO: Era uma questão de protagonismo? 

 

ACOF: Foi alguém… de presidente para presidente…. A inveja. Agora, a Ajuda vai pegar 

no meu projecto que fui eu que fiz tudo  

Min. 24:09 AR.CO: Eu acho que á bairros em Lisboa que não dependem tanto da gestão 

autárquica para funcionar. Nestes bairros, Marvila, Beato, em que estamos próximos, 

porque estão muito próximos dependem muito da gestão autárquica para se articularem, 

para funcionarem, e há uns que são menos dependentes. E aqui há  

Min. 24:50 POSTER: Aqui nota-se muito. E nota-se que o envolvimento e a mobilidade 

cívica. Desta vontade política de investir mais numa área. Projectos destes deviam fazer 

parte da agenda da junta. Estes projectos que são projectos próprios, mesmo que fosse com 

verbas pequeninas. Que possam tornar possível  

DIANA: De certa forma, temos preparado o guião desta maneira… Justamente a mesa 2 é 

participação e acesso à cultura. E portanto, como é que isso pode ser promovido, o que é 
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que não tem corrido bem até agora, o que é que poderia correr melhor, justamente a gestão 

autárquica e a mobilidade cívica.  

 

ROUND 2 [27:30] 

DIANA: Bom dia. O meu nome é Diana do projecto do ROCK. É a Margarida que também 

colabora com o ROCK e está a trabalhar no Centro Interpretativo de Marvila, é doutoranda 

e… então aqui quem é que temos? Peço desculpa mas mais uma vez… 

Min. 27:50 TRAÇA: Sou Maria do Mar Fazenda, sou curadora independente e estou aqui 

na qualidade de estar a colaborar com a Traça que é o projecto Traça – Mostra de Arquivo 

de Projetos Familiares, organizado pela Videoteca da Câmara Municipal de Lisboa. E 

vamos fazer uma exposição no contexto dessa edição que vai ser apresentada em Marvila 

e Alvalade. Dois bairros que não podiam ser mais opostos, não é?  

ROSA/ BIBLIOTECA DE MARVILA/ CML: Eh pá. Eu peço desculpa, cheguei atrasada.  

DIANA: … foi tão pouco que nem se notou. Vamos… só uma apresentação breve...  

Min. 28:30 MM: O meu nome é Miguel Maia. Sou da Companhia Cepa Torta. Trabalhamos 

aqui, em Marvila e não só, trabalhamos em teatro, performance, [imperceptível]  e um 

projecto bip zip que fazemos aqui na zona de Chelas.  

MARGARIDA: Em que bairro é que estão? 

Min. 29:00 MM: PRODAC, Condado, Marvila Velha… quer dizer, agora neste momento 

estamos sem actividade, porque estamos no terceiro ano, que é o ano de sustentabilidade 

do bip zip e está a ser muito complicado para nós de manter actividade porque não temos 

financiamento nenhum para este projecto e portanto estamos a tentar arranjar formas de 

pelo menos ter algumas actividades com o apoio da Biblioteca também, ainda este ano, 

para ver se conseguimos fazer alguma coisa…  

MARGARIDA: Mas tinham espaço nesses bairros todos?  

Min. 29:25 MM: Sim, fazíamos aulas de teatro no António Verney, que já é no Beato, 

fazíamos na Associação Guineense, no Condado… também na Escola Dom Dinis e depois 

tínhamos um espetáculo final que é no Meridional.  

Min. 29:45 EIRA: Eu sou a Teresa Brito. Venho da parte da Eira. Nós ainda não estamos 

no território. Iremos vir para o território brevemente, se tudo correr bem. Neste momento 

ainda estamos no espaço que pertence ao Teatro da Voz, na zona da Graça e no fundo esta 

minha vinda aqui é mais como observação também  e pela experiência que tenho passar o 

meu… ficar a conhecer. Também só para contextualizar. A Eira é uma companhia de dança, 

não sei se conhecem, com o coreógrafo francês Camacho (?) e com outros artistas também 

– fazemos acolhimento de outros artistas. Este trabalho com a comunidade tem sido uma 

coisa que tem sido feita muito pontualmente com o Francisco, através nomeadamente de 

ações de formação agora mais recentemente com este último projecto, com esta última 

criação que se chama “Séniors” e que trabalha com bailarinos de mais de 50 anos . E 

decidimos também incluir um grupo de pessoas da comunidade, com mais de 50 anos 

também, entre os 50 e os 75 e no fundo, a tentativa do Francisco é trabalhar com uma 

comunidade sénior e é nesse sentido que ele está neste momento a desenvolver o trabalho 

dele… e pronto!  
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Min. 31:15 DIANA: A nossa primeira pergunta, ou melhor sub-pergunta, porque esta mesa 

é a mesa mais abrangente “Que cultura em Marvila e no Beato?”. Aproveito para por já 

esta pergunta. O que é que especificamente o vosso trabalho traz ao território… mas antes, 

uma breve apresentação sua… 

ROSA: Sou da Biblioteca, e trabalho no ROCK, no CI.  

 

Min. 31:50 DIANA: Então, o que é que acham que pode trazer ao território e aproveito e 

ponho já a segunda porque acho que está muito ligada, que é: como é que acham que o 

trabalho pode ajudar a estabelecer uma relação com o resto da cidade? Que eu acho que é 

importantíssimo. Porque não só é difícil que todos estes projectos comuniquem uns com os 

outros, porque é um território muito vasto, como (parte número dois) como é que este 

território comunica com o resto da cidade que desconhece praticamente ou… 

eventualmente pode conhecer um projecto ou dois projectos e tudo o resto é uma nuvem 

total. O que é que acham que o vosso projecto pode trazer ou mesmo até se comtemplam 

esse tipo de vertente no vosso plano? (É um caso… é um caso para resolver…) 

Min. 32:30 MM: Nós na Companhia Cepa Torta tentamos fazer tudo em parceria – não é 

fácil mas... E para nós é muito importante vir aqui para conhecer mais pessoas, ideias que 

já tive se calhar agora posso materializar porque já conheço pessoas que sei que têm aquelas 

competências… de alguma forma trabalham numa área que me pode ser útil e portanto, a 

única forma acho eu de aumentar investimentos (já falámos na outra mesa) é trabalhar em 

rede. É a única forma possibilidade de fazer um projecto minimamente coerente. Não 

podemos estar num sítio destes e trabalhar sozinhos. Acho que não faz muito sentido.  

MARGARIDA: E porquê “num sítios destes”? 

MM: Porque é um sítio árido. É um sítio difícil. Onde não há práticas de usufruto cultural 

na população em geral. A população não tem hábitos de usufruto cultural.. portanto a única 

forma de nós conseguirmos trazer um projecto que vá de encontro a algumas expectativas 

que as pessoas tenham é de ter uma coisa que mexa com várias entidades que por sua vez 

têm já alguma proximidade à sua zona e que podem criar aqui uma espécie de movimento 

qualquer… um circulo virtuoso.. é, acho que é a única hipótese. Também por parte das 

pessoas que estão aqui presentes, o que é que estariam à espera de ver... 

Min. 33:50 DIANA: E as pessoas que não são daqui? O que é que acham que poderia atrai-

las para virem aqui?  

Min. 34:14 MM: Nós temos feito as leituras e tem vindo muita gente de fora ouvir as 

leituras. É essa a ideia. Também acho que é interessante mostrar que Marvila está viva, que 

é interessante vir cá… eu dou sempre este exemplo: quando nós passamos ali naquele 

viaduto onde é a Feira Nova, o viaduto que passa por cima dos bairros. Eu durante muitos 

anos passava por ali e nunca tinha descido cá abaixo. Portanto, tínhamos uma zona, como 

se fosse outra cidade!... Viva longe, não é? E se tivermos projectos teatrais ou de dança, ou 

de outro tipo qualquer, ou cinematográficos, o que for, que tragam as pessoas aqui as 

pessoas ficam a conhecer o bairro também. Vêm aqui à Biblioteca e ficam a conhecer o 

bairro.  

Min. 35:00 MARGARIDA: E o que é que acham que tem funcionado? Conseguiram já 

quebrar um bocadinho isso e trazer pessoas para aqui? 
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MM: Temos conseguido… às vezes há aquela coisa “ah, eu vou para aí e posso levar o meu 

carro?”    

Min. 35:10 DIANA: Pois, é isso. Uma coisa que entretanto falámos na outra mesa. Até que 

ponto é que acham que uma abordagem diferente na mobilidade poderia ter um impacto na 

zona? Ou haver mais facilidade no acesso.  

Min. 36:00 MMar/ TRAÇA: Quem vive no centro de Lisboa não sabe como é que se vem 

para Marvila. E depois há outra coisa. Há aqui esta estação de comboio, não é? Mas ao fim-

de-semana, não pára. É assim… quando as pessoas podiam sair do bairro (e também vir 

visitar)… 

DIANA: Pois, actividades justamente NO fim-de-semana.  

MMar/ TRAÇA: Que é quando as pessoas não trabalham, não é? 

ROSA/ CML: Mas isto é como ir e vir da Penha de França a Telheiras – até mais perto. 

Qual é o problema para quem anda de carro? Depois tens um problema de transportes 

públicos – identificado, não é? A única questão é o bairro. Não tem mais nada a ver.  

MMar/ TRAÇA: E os autocarros. 

ROSA/ CML: Sim, acessibilidade.  

MM: Quem nunca veio aqui…. 

MMar/ TRAÇA: Acha que se vai perder!...  

MM: Não há indicações,… sinalética, não há! 

DIANA: E também é estranho passar por aqui. “Por acaso passei e descobri que havia uma 

biblioteca” 

ROSA/ CML: Ah!, isso não acontece!...   

Min. 36:40 DIANA: Tem de ser vir para A biblioteca.  

MMar/ TRAÇA: Tem de ser o destino… tem de haver um objectivo… 

MARGARIDA: O que é que dizem sobre isso? No vosso caso talvez ainda não muito, não 

é? Mas… 

Eira: Em relação à rede de transportes? Sim.  

MARGARIDA: E em relação a chegar até aqui. Como é que chegam?... 

Min. 37:30 Eira: Sim, nós tivemos o festival cumplicidades não neste edição mas já na 

outra e um dos objectivos é trazer o festival para aqui, também – se não na próxima edição, 

na outra. E sim, uma das questões era mesmo essa: como é que se vem para aqui, como é 

que não se vem.  

ROSA/ CML: Não é estranho? Em Lisboa, estarmos a dizer como é que se vai para aqui, 

para um bairro ao lado? Isso é que nos devia por a pensar.  

MARGARIDA: … as pessoas não sabem muito bem o que é… 

MM: Isto psicologicamente é longe, psicologicamente é muito longe.  
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Eira: Há um medo que é importante as pessoas perderem. Porque se eu for daqui para o 

Restelo, eu não tenho medo de me perder no Restelo. 

MMar/ TRAÇA: Também há o preconceito… Chelas…. Zona-J… eu não quero perder-me 

no meio do bairro.  

MM: Vão-me assaltar.  

Min. 38:10 DIANA: Falando nisso – e esta é a minha terceira pergunta para clarificar mais 

esta que é geral: acham que há algum tipo de cultura que é mais ou menos valorizado, 

reconhecido, ou apoiado, neste território?  

ROSA/ CML: Por quem? 

MM: É os ranchos folclóricos…  

DIANA: Acha que há uma predominância disso?, desse tipo 

ROSA/ CML: Depende…  o que a Câmara olha, o junta olha, ou que o estado central olha. 

Anda tudo ligado.  

ROSA/ CML: Financiado ou adesão a?  

Min. 38:40 DIANA: Pois, há dois níveis. Ou apoiado internamente ou financeiramente de 

forma externa ou então a nível de governança. A nível das próprias estruturas de 

governança estabelecidas hierarquicamente… 

Min. 39:01 ROSA/ CML: Não há política pública em relação a nada. Não há politicas 

publicas. Não há, não há. Há coisas soltas. Basta olhar para o território e ver o que é que 

está aqui a fazer a biblioteca: foi aberta. E então? Vai acontecer o mesmo que em Alcântara? 

Não interessa: é aberta. Ok. Politicas para a biblioteca? Orientações? Nada. Zero. O caso… 

está aqui o Miguel, o Teatro da Eira, bip-zips, dificuldades de financiamento, um ano tens, 

o outro ano não tens. Por isso, temos aqui um problema sério de políticas públicas. Portanto, 

o que é que nós oferecemos? O nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa criatividade, o 

nosso pensamento, o nosso suor, as nossas lágrimas, a nossa depressão… quando é que me 

convidas para as leituras?  

MM: Posso convidar, posso convidar!... 

Min. 39:50 ROSA/ CML: Portanto, é assim: há questões, percebes, que apostas a montante, 

se quiseres, que só fazem sentido se tu olhares para as políticas públicas, ou para a ausência: 

para a falta de redes, para o esforço... Isto assim, não é nada. Se quiseres, no limite: isto 

não é nada. Isto corresponde a um esforço das pessoas. Uma resiliência.  

MM: Sim sim 

MMar/ TRAÇA: Pois…  

Min. 40:10 ROSA/ CML: Um luta brutal, diária. Seja a biblioteca, seja o Teatro do Vestido 

(sejam bem-vindos Teatro da Eira, vão ficar aqui ao pé de nós), seja o que for, percebes? 

Pronto, depois, corresponde a uma ideia de cidade que estão a transportar para aqui, que eu 

entendo que vai ser a maior disrupção em Lisboa vai ser aqui Marvila – na minha maneira 

de ver. Eu e a Margarida estamos a trabalhar no CI na parte histórica… e por isso, isto não 

corresponde a nada!… Isto não corresponde a nada sem politicas púbicas. Corresponde a 

esforço pessoal. E a mesma coisa para a biblioteca, não tenhas dúvida nenhuma, sobre isso, 

não é? Portanto, ou tu és orientada e sabes o que estás a fazer ou tens massa critica ou tens 
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capacidade de resistência ou isto não corresponde nada. Corresponde às populações… quer 

dizer, trazer pessoas de fora. Os Dias de Marvila trazem pessoas de fora e isso é óptimo e 

está a acontecer, tanto quanto sei. Estamos a falar de pessoas com hábitos culturais que vão 

a determinados sítios  

Min. 41:30 Eira: Desde os mais underground…. Até…  

ROSA/ CML: Portanto, isso não corresponde nada. Percebes o que eu quero dizer? 

DIANA: Percebo.  

Min. 41:50 ROSA: No limite, não estou a desvalorizar as pessoas ou a ACOF que faz 

trabalho há tantos anos, nem quem cá está, nem o Teatro da Eira que vai chegar  

Min. 41:55 DIANA; O que estávamos a falar no outro grupo entretanto, o facto do sistema 

de governança no território ser muito fragmentado  

Min. 42:00 ROSA: As juntas têm uma perspectiva – a junta também é uma coisa – mas 

corresponde muito também a quem está á frente, não é? Portanto, a tendência é: a Câmara 

apoia as massas, o big picture, 500 mil euros ou lá o que é que eles gastam por ano, as 

juntas apoiam, e bem, as associações em toda a parte do país, e ilhas,  depois… depende. 

Por exemplo, este presidente da junta é muito atento ao que se passa aqui, tem sido um 

facilitador, tenho de o dizer. É um homem do terreno, é um homem que tem uma cabeça 

política. Portanto, se há alguma coisa que fazemos em parceria com o a junta, é porque nos 

entendemos e porque ele percebe o que isto é. Muito mais facilmente tudo o que o Teatro 

da Eira precise, já está… A Câmara… o que é?  

MARGARIDA: Estás a falar do ponto de vista de uma articulação? 

ROSA: Tu não tens redes. Se não há articulação geral, se não há políticas públicas tens 

constantemente estes esforços. Ainda por cima por maioria de razão, quando 45 anos pós 

25 de Abril tens uma geração muito melhor, mais qualificada, mais preparada estamos a 

falar de gente que não só desse ponto de vista, tem ensino universitário, como das artes, 

não é? Depois, tens uma décalage medonha porque tens aqui fulanos que chegam ao balcão, 

das coisas mais deprimentes que me aconteceu quando cheguei aqui, é teres um fulano de 

16 anos ou 17 anos, que tem de ter cartão para usar os computadores, eu dou-lhe um 

formulário e ele diz “a minha cabeça hoje não está muito boa para preencher isso”. E tu 

dizes: “desculpa lá perguntar-te, isto são dados internos, não é querer saber da tua vida, tu 

fizeste o 7º ano?” Não sabe ler! Não consegue interpretar o questionário! O que é isto?! 

Percebes? O que é isto?! 

 

Min. 44:10 DIANA: Neste caso, o TRAÇA, o que vai fazer em Maio, é tentar relacionar 

Alvalade com Marvila. Porque é que surgiu essa ideia? Qual é o esforço que está aqui.. 

porque é um esforço, não é? A ideia que se tem de um sítio e do outro… 

Min. 44:30 TRAÇa: A TRAÇA é organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, e eu estou 

envolvida neste projecto da TRAÇA porque vem na sequência do outro projecto organizado 

pela Câmara, pela videoteca, que aconteceu aqui – isto para voltar à questão dos interesses 

que há em fazer coisas em Marvila. O local para fazer o primeiro laboratório relativamente 

à questão do arquivo foi, imposto, vamos dizer, pela Câmara, que fosse aqui. A TRAÇA 

tinha já programado acontecer só em Alvalade. Mas outra vez… “imposto” é forte, foi 

sugerido pela Câmara que também fosse em Marvila 
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DIANA; Sugerido, vivamente!... 

Min. 45:10 TRAÇA: Exacto!... “Tem de ser”! E…. se o projecto do laboratório “o que é o 

arquivo” e o arquivo queria precisamente relacionar a ideia de arquivo e cidade, que é uma 

coisa que sentíamos um bocado… pelo que fomos apreendendo do território, que havia esta 

espécie de “arrumar as pessoas”, não é?, vamos arranjar estes bairros, depois metemos lá 

as pessoas, pintamos murais que têm imenso a ver com o passado cultural, ficam 

contentes… ficam ali contidos, não é? Então achámos que podia ser uma espécie de 

subverter a intenção original da Câmara, fazer coisas acontecer em Marvila para abrir 

espaço. Eu sinto sempre isto e é um bocadinho uma contradição, a cultura faz muitas vezes 

isso… abre espaço para a gentrificação, por aí afora…. E então nós pensámos: isto pode 

ser um momento de reflexão, uma espécie de travão. E depois com a TRAÇA, ficámos um 

bocado, como é que vamos fazer isto e então… como é que vamos fazer estes dois 

territórios que são adjacentes mas são completamente o positivo e o negativo. Um é rico 

outro é pobre… e depois, a TRAÇA tem por objectivo, por um lado, mostrar isto que faz, 

que é criar um arquivo da memória das pessoas que vivem em Lisboa, com os filmes. 

Qualquer pessoa pode deixar lá os filmes, que são digitalizados e os originais são depois 

devolvidos,  

Min. 46:50 DIANA: Acham que vão ter filmes de Marvila? 

TRACA: Exactamente… Sobretudo o contraste. Em Alvalade há de certeza!.. 

Min. 47:10 MARGARIDA: Nos grupos de Facebook, aqui do bairro há vários, há muita 

gente com fotografias. Vimos muitas fotografias da Sopa de Assistência que estava a falar 

há bocado 

DIANA: Mas isso é icónico de Lisboa! 

MARGARIDA: Não, não, mas tiradas pelas pessoas de cá.  

DIANA: Ah!, ok… 

Min. 47:35 MARGARIDA: Eu ando há tantos anos cá e nunca tinha visto uma sopa. Não 

é que seja maravilhoso, porque não é nada mas nunca tinha visto um registo da sopa de 

assistência 

DIANA: O teu lado de investigadora ficou… 

MARARIDA: … sim, com as pessoas em fila e tal  

DIANA: Sim sim…  

MARGARIDA: Só sabia qual era o edifício e…. 

TRAÇA: Isso é ali em baixo? Ainda do tempo das cozinhas económicas  

Min. 47:55 MARGARIDA: Esta por acaso, não. Há uma cozinha económica no Beato, mas 

aqui em Marvila já só chegou mais tarde na República, a Sopa do Sidónio como ficou 

conhecida e é ali ao pé do Convento de Marvila, portanto, assim como de repente 

apareceram tantas fotografias do Bairro Chinês e de Vale Formoso… lá está, Alvalade… 

Mas aqui, até tenho esperança que haja de repente uma surpresa. Porque fotografias houve 

algumas  

Min. 48:40 DIANA: Acham que um conhecimento histórico mais aprofundado sobre o 

território podia ajudar… um conhecimento histórico mesmo mais difundido entre os 
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próprios actores do território. Porque as pessoas não sabem onde é que estão... Por exemplo, 

alguém novo vai chegar ao território: sabe vagamente que já há cá muita gente, e que pelos 

vistos isto é o sítio em que se deve estar,  

MARGARIDA: … principalmente porque a Câmara lhes disse 

 

Min. 49:15 DIANA: … portanto, é difícil saber quem já está cá, mas está cá alguém, mas 

as pessoas não conhecem de todo a história deste sítio. Se eu viesse para aqui, isto ainda 

me parece mais inóspito porque eu não sei nada do passado  

TRAÇA: Sim…  

ROSA: Claro… 

Min. 49:35 DIANA: … e o futuro… gentrificado ou não… Talvez se as pessoas 

conhecessem melhor a história do sítio... A Margarida, por exemplo, é uma fonte 

inesgotável deste sítio, que me deu uma perspectiva que eu não tinha, de todo,  

TRAÇA: isto tem imensas camadas temporais, imensas vivencias…  

DIANA: Ela conta-me imensas histórias que se eu soubesse isto, teria tido um interesse 

maior… e não é visível, não tem visibilidade nenhuma 

TRAÇA: Não está sistematizado de nenhuma maneira 

DIANA: De todo.  

MARGARIDA: Eu também não sei até que ponto no dia a dia isso será importante.  

MM: No dia a dia, não penso que fosse assim tão importante mas que funcionasse como 

uma escada 

DIANA: Tentar combinar o que está a acontecer agora com…. Isto não é o deserto. Parece, 

mas isto já houve cá coisas a acontecer.  

MARGARIDA: Agora falando do ponto de vista do CI: situar um bocado as pessoas neste 

bocado da cidade ou seja, situar a história que elas sabem e dizer… era aqui, foi aqui, e isto 

fazia-se assim, assim, assim e em termos demográficos, Lisboa aumentou imenso de 

população, e aqui aumentou o mais que tudo. E é esse o ponto de vista que nós queremos 

Min. 51:00 DIANA: Sim, mas isso que de alguma maneira também estivesse presente NO 

próprio território  

MARGARDIA: Não sei se a diferença entre sabermos que Alcântara é uma zona industrial 

e termos uma noçãozinha disso, ou o centro da cidade com tudo o que tem… o castelo…  

 

Min. 51:20 MM: Para alguns projectos pode ser importante, mas não para todos. A cidade 

está sempre a chamar e Marvila é outra coisa. De que forma isso traz a influencia do passado 

histórico, essencialmente influencia, mas por outro lado não 

DIANA; Mas o que é que teria a ganhar se estivesse mais ligado? 

MM: Eu acho que sim, a linha de comboio… também tem muita influencia em Marvila. Se 

calhar podia haver projectos que se baseassem nisso para… 
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MARGARIDA: Para mim nem é tanto basear, eu acho que é mais aproximar as pessoas 

DIANA: Tornar mais apelativo  

ROSA: O teu foco: as pessoas de fora  

TRAÇA: As de fora, e se calhar as de dentro 

DIANA: Sim! As de dentro! Ou os próprios agentes culturais daqui que não conhecem… 

coisas que e é já ali, não é no Porto, é já aqui - dentro do género.  

Min. 52:25 TRAÇA: Eu tenho uma história engraçada que acho que remete para esta coisa. 

Que reequaciona este tempo histórico de forma bastante surpreendente. Como estava a 

trabalhar… como estava a tentar entrar nestes dois territórios, uma das coisas, lembrei-me 

às tantas, porque vivi durante muito tempo próximo do Jardim Geológico, da Academia 

das Ciências, do Crocodilo de Chelas.  

ROSA: É uma história maravilhosa.  

Min. 52:50 TRAçA: O crocodilo de Chelas… falei com o Professor Miguel Ramalho, e 

disse: “isto foi encontrado em Chelas?” E ele disse: “Mas estás interessada em achados 

arqueológicos dessa zona? Toda esta sala foi encontrada na zona de Marvila, até ao rio, 

durante os anos 40 que foi quando Alvalade foi reconstruída”. Porque eram os areeiros e 

as pedreiras que estavam concentradas nesta zona”. E a vila começou a ser escavada… e 

baleias, também!...  De repente isto…  

MARGARDIDA: E acha que isso, que era um legado da cidade que pertencia aqui?  

[Confusão de vozes] 

DIANA: É que cada pessoa que chega parece que está a descobrir Marvila do zero.  

TRAÇA: Exacto! 

DIANA: Porque como não há inprint nenhum histórico, cada pessoa que chega parece que 

está a conhecer o território do zero. Haver referências, qualquer coisa que ligue…  

TRAÇA: Sim, isto eram zonas que eram pedreiras e construiu-se do zero Alvalade...  

ROBERTO: Coffee Break! 

DIANA: Obrigada…  

 

ROUND 3 

Min: 00:00 MARGARIDA: ... e as perguntas de base aqui era um bocadinho entre o 

território e a vossa oferta cultural aqui no território. Aqui temos o Teatro do Vestido, o 

HUB Criativo e a Kunsthalle Lissabon e o CI/Alexandra. E no fundo é pensar isso, a vossa 

relação com o território. O que é que vocês podem trazer ao território ou o que é que têm 

trazido e também, o que é que este território com as suas características específicas, muda 

no vosso trabalho. Começamos por aí, por exemplo. 

KL: O que é que muda no trabalho...   

MARGARIDA: Ou se quiserem, começarem por fazer uma pequena apresentação do vosso 

trabalho.  
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Min: 01:01 KL: A Kunsthalle celebra este ano os 10 anos e está neste território há 6. Esteve 

os primeiros 4 anos na Avenida da Liberdade e depois mudou para aqui.  

MARGARIDA: Directamente para aqui? 

KL: Directamente para aqui. 

DIANA: já só isso é uma experiência...  

Min 01:20 KL: Sabes... como a cidade mudou um bocadinho, como eu disse no início, nós 

estávamos na Avenida da Liberdade num prédio inteiro, que era só ocupado por artistas e 

espaços culturais e ninguém pagava nada. Portanto imaginem isto há 10 anos 

DIANA: Ah, já sei qual era!.. Que tinha o terraço atrás... 

KL: Que tinha o espaço atrás onde fazíamos a festa do porco, onde assávamos um porco 

inteiro... 

DIANA: Onde eu estive!... Por isso é que eu disse “que tem o terraço atrás”. É uma 

experiência inesquecível!...  

Min 02:00 KL: Foi uma das verdadeiras experiências de comunidade artística da cidade. 

Houve ali gente durante 6 anos, para aí, e eram seis andares, aqueles prédios da Avenida 

muito grandes, em que estavam quarenta e tal artistas e esses espaço s culturais todos. E 

havia mesmo essa coisa de comunidade cultural e de interajuda e isso foi nos anos da crise 

e toda a gente ajudava toda a gente e foi assim uma experiência incrível – pronto. Dito isto, 

aquilo pertencia a um banco, o banco colapsou, vendido... toda a gente teve de sair. E na 

altura começamos à procura de espaços e houve muita gente muita gente que veio parar a 

este território porque, e é tão simples quanto isso, porque os preços eram mais baratos, por 

isso é que muita gente veio para aqui. Começavam já a aparecer uma ou duas galerias de 

arte na altura também aqui mais centradas nas artes visuais e portanto foi a zona para onde 

as pessoas vieram. Obviamente, quando tu vais para um sítio, independentemente do que 

estás  a fazer, começas a pensar se queres trabalhar com... eu luto muito com estas ideias 

de comunidade e da cultura trabalhar para a comunidade, acho muito complicado 

definirmos o que é a comunidade. Se é para as pessoas que cá estão? Sim.. temos uma porta 

aberta, não se paga entrada portanto eu acho que só isso tudo... estás a dar acesso. Isso é 

uma das principais coisas para nós. O que é que nós fazemos? Fazemos exposições de arte 

contemporânea, fazemos livros com os artistas, monografias de artistas, basicamente é uma 

coisa que faz só quatro exposições por ano e desde o início isso foi o que foi pensado para 

o projecto. Nós vimos também das Ciências Sociais e portanto basicamente era uma 

experiência sobre o que é que é uma instituição.  E daí Kunshalle que é um nome alemão, 

que é um nome que está ligado às artes visuais, que é um espaço que toda a gente reconhece 

como a grande instituição da cidade, que tem um grande edifício, uma grande colecção, 

tem imensos fundos... isto estamos a falar da Alemanha, da Suiça.. e portanto, nós 

queríamos brincar um bocadinho com isso e fazer isso num vão de escadas, um espaço 

super-pequeno no início, e brincar com as expectativas das pessoas, e fazer as pessoas 

pensar o que é que é uma instituição. O que é que é uma instituição de arte contemporânea. 

Fazê-las perceber que a instituição é o que está na tua cabeça e o que tu queres que ela seja. 

E são protocolos sociais e portanto são protocolos sociais definidos por nós, nós é que 

definimos o que é um hospital, o que é a lei... e portanto, são as pessoas que decidem.  

 

MARGARIDA: já é uma instalação só por si... 
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Min. 04:40 KL: Por si só, sim... A ideia sempre foi “performar” a instituição, nunca foi 

definir... e todos os anos a coisa tem mudado. Portanto nos 10 anos, a decisão foi, vamos 

parar, a Lisboa que permitiu a construção da KL não é a Lisboa de hoje, e nós não sabemos 

muito bem lidar com isso portanto durante o ano parámos a nossa programação para 

repensarmos o projecto. E pronto, isto é possível porque desde o início que nós pensámos 

que isto vai ser uma instituição de muito pequenas dimensões – nós não queremos crescer, 

antes pelo contrário, a ideia é fazeres menos, é a ideia de pensares a instituição o menos 

poluente possível, menos isto, menos aquilo – é pensar a instituição enquanto pensamento 

para o futuro, enquanto o que tu pensas que o mundo pode ser. E portanto, ter muito cuidado 

na programação que fazemos, quem é que quer ser representado, quem é que mostra, quem 

é que não mostra, que tipo de acesso é que tens, o que é que tens para oferecer à cidade.  

Min. 05:40 DIANA: É uma instituição minimalista.  

KL: É. A ideia é essa.  

MARGARIDA: E a vinda para aqui? Teve que ver com os preços...  

KL: Na altura tentou responder-se um bocadinho ao território, como estamos mesmo ali ao 

lado, trabalhamos com a Casa Pia em alguns momentos, trabalhamos com a junta de 

Freguesia, trabalhamos... 

Min. 05:50 MARGARIDA: Em que sítio é que vocês estão a funcionar? 

KL: Estamos ao pé do Museu do Azulejo.   

MARGARIDA: Da parte de trás? Penha de França...  

Min. 05:59 KL: Sim... mas não é o definidor do projecto estar nesta área. Podia ser aqui 

como podia ser noutro lado qualquer. O nosso público é um público de artes e portanto 

desloca-se e vai ver as exposições onde...  

Min. 06:20 MARGARIDA: Então se calhar, vamos avançando e fazemos a discussão mais 

à frente... Aqui no HUB?...  

Min. 06:35 HUB: O HUB Criativo do Beato, além de ser um projecto direcionado às 

empresas, tem na sua essência ser um projecto trabalhado a 360 graus. Ou seja, é um espaço 

que está aberto a qualquer cidadão do mundo, que terá obviamente uma vivência laboral 

mas também uma vivência social e cultural. Por isso é que no edifício nós temos um espaço 

destinado a co-living, ou seja, são residências profissionais, e queremos que o espaço 

consiga viver, ter vida, desde a manhã, até à noite. Implicando que, quem esteja e visite o 

HUB Criativo do Beato, possa também visitar espaços localizados nas freguesias 

adjacentes. Portanto, o HUB Criativo do Beato acolhe eventos de cariz do empreendorismo 

e da tecnologia e do universo digital, mas também de áreas culturais como música, artes e 

por aí a fora.  

Min. 07:35 DIANA: Ok... mas o target é os global nomads?   

HUB: Também.  

DIANA: Também.  

HUB: Também.  

Min, 07:40 DIANA: Mas coisas mais permanentes ou de uma estrutura mais permanente...? 

Também há espaço para isso?  
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HUB: Também.  

DIANA: Também.  

Min. 07:50 HUB: Ou seja, como será um espaço que irá reunir pessoas de diferentes 

origens, tivemos de ter dento do espaço uma oferta bastante multidisciplinar e multicultural, 

no entanto, a estratégia é que quem lá estiver, sobretudo a residir, tem a possibilidade de 

explorar as zonas envolventes, do HUB Criativo do Beato.  

DIANA: É uma obrigação? 

MARGARIDA: E isso está a ser criado como? - essas possibilidades.  

Min. 08:20 Min HUB: Na estratégia que foi apresentada pela Start-Up Lisboa, isto foi 

pensado desde a origem. Ou seja, por exemplo, dentro do HUB Criativo do Beato nós não 

temos serviços que a comunidade tenha. Nós não temos lavandarias,  farmácias, não temos 

nada. O objectivo é que quem esteja no HUB Criativo do Beato, tenha o mínimo 

indispensável para dormir e comer. Todos os restantes serviços têm de solicitar à 

comunidade envolvente. Isto porque o segundo objectivo, a segunda missão deste projecto, 

é justamente apoiar a economia local. E daí que, sendo um espaço aberto, disponível a 

qualquer cidadão, que possa visitar Lisboa e aos próprios residentes de Lisboa, para que 

exista este intercomunicação com a cidade, e com os bairros. Nós, internamente, estamos a 

concretizar um plano a nível de comunicação e de agenda, de forma a que qualquer visitante 

conheça não só o que existe dentro do HUB como o que existe fora dele.  

Min. 09:25 MARGARIDA: Então “o fora” é obrigar a usar os serviços da comunidade e 

mais? Essa interacção faz-se só a partir daí? A oferta cultural, não....? 

HUB: É assim... nós, acolhemos uma série... nós não queremos substituir a comunidade 

local. Portanto nós não vamos substituir a KL, nós não vamos substituir o teatro...  

 

MARGARIDA: Não.. mas interagir...  

Min. 09:40 HUB: Nós interagimos, obviamente. A questão é: eu não sei se neste momento 

faz muito sentido (neste momento não, porque estamos inactivos) mas no futuro, quando 

recebermos eventos e acontecimentos, eu acho que tem interesse que sejam acontecimentos 

que não tenham acontecido na cidade e que sejam um chamariz para os bairros, para então 

depois, presencialmente e localmente, os visitantes possam depois explorar as zonas 

envolventes.  

Min. 10:15 KL: Mas essa exploração a nível cultural, a ideia é vocês receberem os 

projectos, mais do que produzirem vocês, é isso? 

Min. 10:35 MARGARIDA: Além desta fase de implementação em que no fundo também 

estão a fazer essas coisas para chamar a atenção para o espaço: depois quando estiverem 

aberto ao público, vão continuar a acolher essas iniciativas ou...? 

HUB: Sim, sim...  

MARGARIDA: No fundo, a vossa vinda para aqui é uma decisão superior, é uma decisão 

estratégica da Câmara  

HUB: A Start-up Lisboa é a incubadora de referência da cidade, no entanto, é uma 

associação sem fins lucrativos. No entanto...  
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Teatro do Vestido: Que é uma parceria com a Câmara.  

HUB: Que é uma parceria com a Câmara. No entanto, um dos fundadores, é a Câmara 

Municipal de Lisboa. Aliás, o proecto Start-up Lisboa nasceu do orçamento participativo. 

 

MARGARIDA: E já agora... falamos aqui da relação... 

Min 11:25 Teatro do Vestido: Nós somos novos aqui no bairro. Viemo-nos instalar agora. 

Vamos ali ter uma loja, aqui mesmo ao lado e... aquilo que vamos instalar é o que se chama 

um arquivo vivo. Somos uma companha de teatro que trabalha essencialmente a memória, 

e a identidade e a época da revolução e essas coisas todas. Em Março vamos ter uma 

apresentação que vai ser baseada , essencialmente, no PREC. Mas com as histórias e as 

vivências, locais. A ideia é essencialmente trabalhar isso...  

MARGARIDA: É fazer... e fazem trabalho de campo? 

Min. 12:00 TV: O TV já faz isso á muito tempo. Em cada espaço. Ou nos espetáculos que 

tem ou nos espaços onde está.  E pronto, aqui vai ser uma instalação fixa. Portanto, um 

arquivo com..  

KL: Mas a ideia é um arquivo com as peças todas que fizeram... 

Min. 12:14 TV: Sim, é usar. Porque nós temos muito material para exposição mas nós 

chamamos-lhe arquivo vivo porquê? Porque é suposto as pessoas poderem tocar. Mas por 

exemplo, vamos promover muito a audição, a vinda de historiadores e conversas, onde se 

pode falar disso tudo. Tentar promover a identidade, não perder... 

MARGARIDA: Em ligação aqui com o CI.  

Min. 12:50 TV: Claro. E vamos usar grande parte do vosso... E nós vamos instalar-nos 

aqui, finalmente, é um projecto que á existe, financiado pela DGArtes, que já está na calha 

há mais de 2 anos... 

ARGARIDA: Portanto agora vão investigar sobre o PREC e vão pensar muito actividades 

aqui relacionadas com o território?  

TV: Essencialmente.  

KL: A Apresentação é ao vivo? Em Março é o início da actividade?... 

Min 13:20 TV: Sim, porque as lojas ainda não estão prontas. Temos de fazer umas 

limpezas, e depois falar com... e... em Março temos uma apresentação, tanto que isso das 

visitas guiadas e essas coisas e depois voltamos em Setembro, fisicamente com o espaço. 

E pronto, vamos ficar aqui enquanto conseguirmos.  

MARGARIDA: E vieram no início para aqui, porquê? Porque...  

KL: Porque a Câmara deu este espaço aqui!...  

Min. 14:03 TV: Pois... O arquivo é um projecto que existe na calha há muito tempo. 

Inclusivé... e pronto, finalmente houve uma abertura por parte da Câmara, neste caso com 

o Projecto ROCK de nos ceder o espaço. Mas temos de admitir que nos agrada muito 

porque é uma história... por exemplo, nós temos uma das pessoas envolvida neste projecto, 

que é neto de uma pessoa que vivia no Bairro Chinês e que mora ali! O avô dele ainda mora 

ali. Portanto, é uma realidade local...  
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MARGARIDA: Mas lá está, é engraçado, já tinham uma ligação... 

TV: Ficámos mesmo contentes com a história de Marvila porque realmente tendo uma 

pessoa que é daqui, essa ligação... aliás, a gente já usa a história desse senhor nas nossas 

apresentações, há muito tempo.  

MARGARIDA: O que é que ele fazia? Qual era o papel dele na altura?  

TV: Não lhe sei dizer. Porque eu pertenço à companhia há muito pouco tempo.  

KL: Mas há uma coisa... desculpe lá, quando este espaço foi atribuído, foi atribuído pela 

administração central ou pela cultura? 

TV: Cultura.  

KL: Mas ainda continua a GEBALIS a gerir isto ou...  

CI/Alexandra: Continua mas... a GEBALIS não gere as lojas, é só a habitação.   

Min. 15:20 KL: É que há muito anos atrás isto era para ser uma coisa... e depois na altura... 

ficou tudo muito complicado e nunca se conseguiram instalar. Isto para aí há 5 ou 6 anos, 

na altura. Por isso é que quando falamos de cultura aqui em Marvila a importância da 

Câmara perceber se quer ter uma política cultural para isto e quem é que se está a instalar 

aqui, e se faz sentido ser para aqui, quem é que mais poderia estar aqui e... escalando o 

HUB que é outro tipo de estratégia que faz parte também de outro tipo de pensamento mas 

como é que a Câmara faz isto... isto é que é eu acho que não é claro para ninguém.  

CI/Alexandra: Não estão a comunicar.  

KL: Essa ideia não é passada. 

 

MARGARDIA: Era importante definir uma política cultural. Percebe-se que é importante 

a definição de uma estratégia cultural.  

KL: Sim, sim.  

Min. 16:10 TV: Ela existe. As pessoas podem concorrer a ela, ou participar  

Min. 16:15 KL: EU quando estava mais na KL era uma das minhas batalhas. Eu trabalhei 

durante muitos anos na Câmara de Lisboa, no departamento de acção cultural. Uma das 

minhas batalhas na Câmara era a definição de políticas culturais, para territórios 

específicos, e de perceber de uma vez por todas como é que a Câmara escolhe quem apoia 

e não apoia. Como apoia, não só financeiramente (que não é nada claro como é que os 

apoios da Câmara são dados financeiramente -  é um processo super-nebuloso).   Como não 

é claro, que espaços são atribuídos a quem e de que forma. Quando eu estava nesse 

departamento e a cultura á não tinha espaço e era a habitação que tinha de dar o espaço a 

habitação dizia “ah, está bem, então estes vão para aqui, porque há aqui este espaço”. 

TV: Sim, às tantas... 

MARGARIDA: Terminamos só aqui para... portanto, aqui o CI é... da Câmara... 

Min. 17:30 Alexandra/ CI: ... é aqui uma opção que a Câmara tomou, um conjunto de 

pessoas que estavam aqui, de direcionar as verbas do projecto ROCK, sobretudo, para a 

criação de um CI.  
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KL: Expliquem-me lá o que é isso do projecto ROCK.  

Min. 17:45 Alexandra/ CI: O projecto ROCK é um proecto que tem 33 entidades envolvidas 

em 13 países, se não me engano. São 10 cidades, são várias universidades, são várias 

empresas e várias associações. É um enorme consórcio, por isso é muito difícil de gerir, é 

muito complicado de gerir. É um projecto financiado pelo H2020 e que tem, número geral, 

eu penso que são, 10 milhões de euros. Para Lisboa, 700 mil euros. Mas isto é muito 

complicado. Porque parte disto é para pessoal e a outra parte é para utilizar 

Min. 18:30 MARGARIDA: E a Câmara está a financiar em cada país uma entidade distrital 

e uma universidade  

KL: Portanto esta sessão aqui é do ICS com a Câmara.   

 

Min. 18:40 Alexandra/ CI: E o objectivo é... foi selecionada a zona de Marvila e do Beato, 

Lisboa apresentou Marvila e Beato como candidata, e a questão é nós fazermos actividades, 

investigarmos no caso de Marvila e Beato, o sentido de perceber como é que a cultura pode 

ser um motor de regeneração urbana. É este o objectivo.  

Min.18:57 HUB: Mas é um estudo? 

Alexandra/ CI: O estudo, é a parte 

KL: ... do ICS. 

Alexandra/ CI: Do ICS. Da Câmara mesmo, tem de haver intervenção. Tem de haver 

intervenção.  

Min. 19:20 KL: E supostamente o projecto... ah, acaba este ano. E depois a inauguração.... 

O CI é um equipamento para a Biblioteca?  

MARGARIDA: Sim.  

KL: Ok...   

Min. 19:35 MARGARIDA: A Diana começou aqui a desenhar o que estivemos a falar... 

que há uma falta de estratégia ou pelo menos é nebelosa quais são os pontos, e então, já 

falámos aqui: há sempre uma resposta informal, não é? Quando não há resposta formal, às 

vezes há umas deixas... como é que é? No vosso caso há alguma tentativa de criação de 

redes informal, como é que é? 

KL: Aqui neste território?  

MARGARIDA: Sim. E para responder a quê? já agora para pensarmos o que é importante...  

Min. 20:00 KL: Algumas delas... isso é uma das complicações que nós temos... É a questão 

que todos nós temos de discutir, é esta nossa dependência da DGArtes. A  DGArtes pede 

coisas concretas em relação ao território, nós quase que forçadamente, temos de as fazer. 

Portanto.. isso, pode ser bom ou pode ser mau.. não vamos discutir essa parte, mas vamos 

pensar, ok; esta estratégia é válida, esta noção de que se tem de trabalhar no território, se 

bem que isso tem de valorizar o que tens à tua volta, embora eu... quando pensamos que 

estás dentro de uma junta de freguesia, e que essa junta de freguesia que nem sequer está 

assim tão interessada (falo da Penha de França) no que tu estás a fazer ou como é que estás 

a fazer... obviamente.. portanto, esse acordo que nós temos para trabalhar com a 

comunidade leva-nos obviamente a criar parcerias locais, pronto.  
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MARGARIDA: E para responder a quê? 

Min. 21:21 KL: Nós estamos a responder mais na parte educativa. O que temos e mais 

regular é com o Ar.Co que entretanto também se instalou aqui ou com a Casa Pia que está 

ali ao lado. Agora, isto tem o que estávamos ali a falar em baixo há bocado, como estas 

instituições são minimalistas, há imensa dificuldade em responderes a estas coisas. Porque 

até podes querer fazer mais, mas não consegues fazer mais. Não tens o [...], não tens 

pessoas... o que é que fazemos? Fazemos exposições, fazemos visitas... temos falado com 

alguns professores e portanto fazemos isso, agora, não temos um mega-serviço de 

pedagogia...  

Min 22:08 : Mas o vosso instinto levou-vos...  

KL: Nós estamos... somos poucos.. estamos  a focar-nos num público muito concreto. Na 

Casa Pia há uma parte de artes, o Ar.CO já está muito direcionado só para isso.. de algum 

modo estamos a formar pessoas que já têm alguma apetência para isto. 

MARGARIDA: Vocês chegaram agora mas... 

Min. 22:45 VL: Nós só chegamos agora mas temos de hábito de automaticamente criar 

parcerias e conhecer a comunidade.. A D. Custódia... [risos] como nós trabalhamos a 

memória curta,  essencialmente, são as mais fundamentais. Mas por exemplo, até porque 

vamos fazer parte do Instituto Cultural das Artes, e do sistema educativo, tentar integrar a 

Escola de Marvila, nesse sentido, também ou seja, trazer as escolas e trabalhar um outro 

público, até porque faz parte também.. podemos trabalhar uma parte da cadeira de cidadania 

e trabalhamos essencialmente a democracia,  

Min.23:30 MARGARIDA: Portanto, acabam por também lançar um bocado as vossas 

linhas às escolas...? 

Min.23:40 VL: Sim, as raízes. E com um espaço físico permanente, vai ser mais fácil 

trabalhar isso. Até porque a maneira de deixar algum rasto, porque trabalhamos a memória 

curta, é mesmo isso: trabalhar as novas gerações, senão... vamos fazer o quê, não é?  

MARGARIDA: Claro...  

 

Min.23:50 HUB: No nosso caso... neste momento, estamos inactivos, no entanto, para o 

futuro queremos ter uma enorme ligação com a comunidade local. Sejam as untas de 

freguesia, sejam as entidades relevantes dos bairros. No entanto, como referi à bocado, nós 

não queremos substituir as actividades que eles á têm. Nós queremos ser agentes que geram 

atractividade.    

Min. 24:15 MARGARIDA: E além dos serviços que falou, do ponto de vista da cultura, ou 

das interacções (porque vocês também são um espaço cultural de certa forma) o que é que 

vos interessa explorar ou que redes é que vos pareceram mais importantes e que não existem 

e vocês... bom vocês... 

Min.24:30 HUB: Nós temos recebido sobretudo áreas artísticas ligadas à música, arte 

urbana, artes plásticas, cinema...  

Min.24:50 MARGARIDA: Porquê? Porque também como eles, intuem que são os vossos 

públicos? 
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HUB: Não é bem “são os nosso públicos”. Eu acho que é mais “é a nossa personalidade”. 

É a identidade. Ou seja,  

Min.25:10 DIANA: Eu entretanto... posso só uma coisa... porque... há uma grande 

expectativa em relação ao HUB de que seja uma instituição que tenha a capacidade de 

agregar o que é neste momento uma actividade cultural, mas dispersa, em que os agentes 

culturais têm dificuldade em conhecer-se uns aos outros, em estabelecer redes... Além 

disso, há um desafio de governança sério no território, que é uma governança fragmentada, 

porque o próprio território é fragmentado. O HUB está consciente disso e tem uma 

estratégia ou pensa elaborar uma estratégia para lidar com as próprias dificuldades do 

território? Por um lado é positivo que isto seja novo 

MARGARIDA: Uma âncora... 

DIANA: ... isto está a arrancar e está cheio de potencial, mas isto pode virar para qualquer 

lado muito rapidamente, a qualquer altura. O HUB pensa acerca do seu próprio papel?  

HUB: Só uma questão prévia: quem é que tem esse pensamento? Ou seja, quem é que acha 

que o HUB vai ser esse centro agregador?  

KL: Pois, era isso que eu ia perguntar!...  

MARGARIDA: ... é um grande projecto aqui da zona. O primeiro grande... 

Min. 26:30 KL: Isso é super-errado. Acho que isso é o poder político a querer. Isso não é o 

que os agentes culturais sentem de todo.  

MARGARIDA: Mas também está a ser exigido ao HUB... 

HUB: Não é a nossa missão! 

KL: É isso.  

HUB: A nossa missão é muito concreta... 

KL: Eu sendo muito honesto, senti no território alguns anticorpos em relação ao HUB.  

DIANA: Ah!, justamente por isto que eu acabei de dizer! 

Min.27:00 KL: justamente. Por causa disso, e porque também é o poder político aqui a 

instituir uma coisa que vai esmagar os outros, porque basicamente, vai gentrificar a área e 

praticamente, vamos todos ser obrigados a sair. Portanto...  

DIANA: Então espere aí... vamos ouvir, para nos certificarmos que não, não é essa a ideia.  

HUB: O nosso objectivo não é de modo nenhum vampirizar a comunidade local antes pelo 

contrário. É apoiar a economia local, apoiar o tecido social, justamente a rejuvenescer-se e 

a sobreviver. Eu estou a dizer isto tudo porque até agora... eu não sou lisboeta, vivo em 

Lisboa há 20 anos, e garanto-vos que para mim o Beato era o triângulo das Bermudas. E eu 

conheci o Beato, justamente por casa do proecto HUB Criativo do Beato. E portanto, tal 

como eu, muitos lisboetas ou os cidadãos da cidade tinham a mesma noção. Existem sempre 

efeitos positivos e negativos, colaterais, para todos. Agora, a missão número um do HUB 

é ser um espaço que acolhe empresas de base tecnológica e digital com uma missão 

inovadora. Ponto.  

KL: Portanto, eu acho que estramos a imputar estas noções de entidades culturais no HUB 

é complicado. Este input cultural...  
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HUB: A Câmara é proprietária do proecto... 

KL: Este input cultural pode ser complicado!... 

MARGARIDA: Há uma missão de base e eu queria saber se às vezes essa missão é re-

discutida.  

HUB: Não... isto está preto no branco.  

KL: E eu acho que isso é complicado.  

VL: Se calhar a estratégia até existe mas... mas essa comunicação,  só sendo feita é que ela 

é mais clara.  

HUB: Uma missão é dar apoio ao rejuvenescimento da comunidade local. Mas nós não 

temos uma papel directo e activo.  A nossa forma de trabalhar é indirecta. Sobretudo no 

meu caso, o meu papel, é dar apoio à comunicação da existência daquilo que existe nos 

bairros e comunicar o que há de melhor. Eu passo a minha vida a comunicar com a Fábrica 

Braço de Prata, e a Musa... todas as coisas que eu vou apanhando e vou... comunicando. 

Agora, há uma questão que é fundamental. Eu percebo essa anticorpos gerados em relação 

ao HUB. Embora o HIB Criativo do Beato sea um dinamizador das consequências menos 

positivas, não cabe ao HUB Criativo do Beato gerir essas partes negativas. Quem tem de 

gerir são as entidades competentes, neste caso, é a Câmara Municipal de Lisboa.  

MARGARIDA: Mas continua a haver uma certa ligação e a Câmara vai inflectindo 

algumas políticas à medida que veem...  

HUB: É assim, há... imagino eu, uma estratégia específica para isso, agora eu... a Câmara 

Municipal sabe 

MARGARIDA: Pois, a gente é que imagina...  

KL: Mas a política cultural não pode ser reactiva. Tem de se antecipar.  

TV: Que provoque uma reacção. Ou por qualquer coisa que funcione com a comunidade, 

tem de ter um papel em que perceba qual é a sua intensidade 

KL: Claro.  

TV: no fundo, as consequências do seu trabalho, em função da mesma. Porque é assim, é 

impossível, pertencer a uma comunidade se não perceberes o que lhes estás a fazer de bem 

ou de mal. Não pode estar completamente desligada daquilo que está à sua volta.  

KL: O HUB criativo é uma coisa que está a ser criada... 

ROBERTO: Obrigado, obrigado... 

 

 

ROUND 4 [33:30] 

MARGARIDA: Aqui nesta mesa temos uma pergunta base que é: que cultura em Marvila 

e no Beato. Até agora aqui nós temos estado a falar de território e das várias ofertas 

culturais. A falar das dinâmicas que existem ou não aqui no território e no fundo esta mesa 

é um bocadinho um zoom atrás... um rewind para olhar a coisa de uma maneira mais 

generalista. Temos falado nisso e... no que é que se faz aqui, como é que se faz e porquê e 
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que relação é que o que se faz aqui tem com o resto da cidade ou não. Até agora aqui falou-

se das políticas públicas que não são transparentes, de uma dificuldade em entender se há 

uma estratégia, toda a gente intui que há mas ninguém sabe... ninguém nunca a viu e 

pronto... tem-se falado essencialmente falado na parte das políticas públicas..  

DIANA: Das três grupos que passaram aqui a questão das políticas públicas e a dificuldade 

em não perceber qual é a estratégia para esta zona 

MARGARIDA: Que toda a gente acha que deve haver... 

Min.35:20 DIANA: ... por estes apoios e estas cedências de espaço que vão acontecendo 

mas entretanto o território passou de um território desértico com pouca acessibilidade para 

entretanto um território pontuado com instituições que têm dificuldade em conhecer-se e 

relacionar-se entre si e depois o segundo efeito de ilha e fragmento entre a própria área e o 

resto da cidade. E portanto a ideia é perceber como é que vocês veem o vosso papel no 

próprio território e se sentem que há uma ligação, ou como é que poderia haver, para lá das 

redes, e com o resto da cidade. Eu entretanto, durante estes três grupos lancei a 

possibilidade de que talvez um conhecimento mais histórico aprofundado da zona podia 

servir como base de ligação entre as várias instituições que entretanto vêm para o território 

porque cada instituição que chega tem sempre a sensação que está a descobrir Marvila do 

zero. E ninguém faz ideia do que é que era, o que é que foi, o que é que vai ser. E portanto, 

talvez isso pudesse ser um facilitador para as próprias instituições que aqui estão 

estabelecerem uma relação mas... e agora, é ouvir-vos.  

Min. 36:20 UNDERDOG: Achei engraçado porque todas as questões que você colocou 

agora, passou muito por todas as mesas que nós passámos. Que é a falta de conecção entre 

as actividades culturais eu falo pela Underdog. Eu sinto que estamos ali e que estamos 

virados para nós. Mesmo com o Braço de Prata ali do lado entendo que pessoalmente, e 

não profissionalmente, falta uma entidade... 

Min.36:50 DIANA: O que eu acho que dificulta é que no próprio território, não há um 

elemento agregador. É o esforço de cada instituição chegar de alguma maneira à outra. 

“Temos alguma coisa em comum neste território inóspito?” O que é que podia ser 

agregador? 

MARGARIDA: Vocês não têm assim nenhuma parceria criada por vocês? 

Min. 37:00 UNDERDOG: Nós trabalhamos muito com a CML e com a GAL (?) mas aí já 

é Lisboa e sentimos muita falta disso. Temos pensada uma plataforma digital... “o que é 

que cada um está fazendo? Como nos podemos ajudar? A Diana precisa de um espaço para 

criar um espectáculo”. Sentimos falta de uma conexão entre nós.  

MARGARIDA: já agora... no Meridional havia aí uma ligaçãozinha criada ao Braço de 

Prata... 

MERIDIONAL: Há uma parceria.   

MARGARIDA: Eu lembro-me de ver isso no bilhete e pensei “Ah, que bonito!...” 

Min. 38:00 MERIDIONAL: Nós temos isso há vários anos. Somos duas estruturas que 

estamos no território há bastante tempo. Eles há 13 e nós há 15. Portanto, isso já acontece 

à vários anos. E estas sinergias vão sendo criadas. Agora, eu já disse ali uma coisa que dá 

que pensar: nós não queremos nenhuma entidade que nos diga como é que temos de fazer. 

já chega. já CHE-GA. No sentido das políticas públicas são cada vez mais dirigistas, no 

sentido de, contrariamente ao que se possa pensar de ‘não haver políticas’. As políticas... 
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eu acredito que não haja uma política pensada. O que há é... são vontade aleatórias que vão 

surgindo de cabeças, que uma vez se lembram que  o importante é a população local, outra 

vez é trabalhar com as comunidades, outra vez é trabalhar com o centros educativos, outras 

vezes é com as escolas, não dando espaço para que a identidade dos projectos se afirme 

naturalmente.  

MARGARIDA: Pois, porque o financiamento depende dessa conformidade.  

Min. 39:40 MERIDIONAL: Exactamente. Passamos a vida a termos de nos enformar, em 

função de critérios que o poder político... está na altura em que alguém diz “Agora isto!” E 

isto é muito importante, e tudo passa por esse crivo e por esse critério e então as pessoas 

passam a vida a modelar comportamentos em função daquilo que o poder político emite. 

Mas que é aleatório. Porque... 

DIANA/ COREO: E nem sempre é os seus desejos .  

Min. 40:00 MERIDIONAL: Exactamente. Até porque do ponto de vista estratégico, não 

temos uma política estratégica em Portugal – como nunca tivemos. Uma relação com a 

educação... porque na base da cultura está a educação. E esse trabalho nunca foi feito! De 

articulação entre Ministérios. Andamos há anos a falar da mesma coisa, desde que eu me 

lembro de existir. Portanto, sendo assim, vou-me calar e vou só dizer que gostava muito... 

A sensação que eu tenho (e já vou fazer 60 anos este ano) é que estou muito cansada de 

passar a vida a começar do princípio. E que passamos a vida a ter as mesmas conversas e 

há coisas que estão de base, que têm a ver de facto com a articulação com a educação – que 

não acontece nestes sítios. E depois... “que cultura em Marvila” eh pá.. temos de dar acesso 

e informação às pessoas e deixá-las escolher. Dizer-lhes o que é que existe mas... não vamos 

combinar e chatear as pessoas para... como já disse noutro sítio, há populações que estão 

azurcrinadas pelos outros... por querermos que elas venham aos sítios. Estão a ver? É uma 

coisa muito militante. É forçar.  

MARGARIDA: Mas por exemplo, ali no Meridional... Bem, mas lá está, o Meridional 

também é dos poucos sítios aqui na região que tem um público externo garantido. Não é 

um pequeno grupo a tentar que as pessoas venham a Marvila e que...  

Min. 41:50 MERIDIONAL: Mas há coisas que de facto têm que ver com o tempo. Porque 

quando viémos para aqui, Marvila não sofria este processo de gentrificação. Vir para aqui 

era o outro lado da cidade, o outro... “onde é que é Marvila?”, “o Poço do Bispo?”, “onde 

é que é isso? É tão longe!”. Portanto, isso foi um trabalho de muitos anos. E há uma coisa 

que é o tempo. É a qualidade de trabalho, é o passa palavra 

MARGARIDA: Pois, mas demorou muitos anos 

INÊS SAPETA DIAS/ TRAÇA: É a programação... 

MERIDIONAL: É a programação... é o rigor.  

Min. 42:30 DIANA/ COREO: Eu vou só dizer uma coisa. Eu vim aqui para um bocado por 

sinergias do acaso a Marvila, porque foi o único espaço de todos os espaços que eu tentei 

para implementar um projecto, que estava pago e financiado e que foi o único que se 

mostrou disponível. As Gaivotas... todos estavam.. nenhum tinha um espaço disponível e 

demorei um ano para conseguir um espaço para conseguir vir fazer um projecto totalmente 

pago que incluía a comunidade local, e dança e performance, para todos, para qualquer 

pessoa. E depois, acabei agora por criar este segundo ano que é para artistas como 

deficiência. Eu tenho a sensação de estar sempre a lutar sozinha. E essa sensação é bastante 
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esgotante. Estar a lutar contra estruturas e financiadas pelo Estado...  são grandes estruturas 

para perceberem a ideia de justiça, de trabalho acessível para todos... e de estar sempre a 

lutar sozinha. E esta luta é bastante frustrante porque depois parece que é uma voz no meio 

de mil e que não é escutada. Quando é escutada, as coisas nunca vão muito além... ninguém 

sabe muito bem o que anda a fazer e estão todos só a fazer porque é moda. Agora é moda 

a inclusão, a ecologia, é tudo uma questão de moda e nunca se desenvolve muito bem os 

projectos. Eu aqui vim parar porque também depois a sinergia também acabou por 

funcionar. Às vezes nós chegamos a um sítio e sentimo-nos em casa. Eu aqui a Biblioteca 

para mim, por mais inacessível que seja, eu sinto-me muito em casa. E faz-me crer... eu 

vou a espaços que são inacessíveis e tenho vontade de estar com aquelas pessoas e porque 

tenho vontade  de estra naqueles espaços. E o que sinto é que precisava que estas 

comunicações fossem mais fáceis. Eu acho que no âmbito cultural, a comunicação é muito 

pouco inteligente, burocrática e pouco eficiente. E que afasta-nos todos uns dos outros. E 

isto é o meu sentimento.   

Min. 44:30 INÊS SAPETA DIAS/ TRAÇA: Estava a pensar no que a Diana estava a dizer... 

que cada projecto que vem para aqui sentir que não tem estrutura, toda a gente partir sempre 

do zero... parece que é sempre um problema de comunicação ou de passagem de 

informação. Tal como as estruturas não comunicam muito bem (vocês estão aqui há mais 

tempo e estão próximos) mas se calhar para as pessoas que vão chegando, só o tempo é que 

resolve isso. Mas estava a pensar naquilo que a Natália [MERIDIONAL] também disse das 

políticas públicas se tornarem cada vez mais dirigistas... É engraçado que na vida do 

projecto TRAÇA, esta mostra de filmes de família, esta foi a primeira vez que foi de cima 

que nos indicaram, ou sugeriram, este território como um que devíamos trabalhar. Portanto, 

o projecto trabalha sempre em grande proximidade com os territórios por onde vai passando 

mas desta vez, foi a primeira vez em que nos sugeriram “vão trabalhar para ali”. E há de 

facto aqui (e por isso percebo que tenha sido um tema que aparece ou que aparece tantas 

vezes aqui nesta mesa)... de que existe uma estratégia qualquer, que nós de alguma maneira 

fazemos todos um bocadinho parte sem saber como ou o que é que está a ser desenhado. 

Acho que de alguma maneira com estes espaço que estão a ser deixados vazios... outros 

espaço expectantes, no sentido literal da palavra, e.. não sei, estamos todos assim um 

bocado a tactear. Bem... no nosso trabalho, o que nós estamos a tentar fazer é reagir um 

bocadinho já... tentar... sentimos de facto que estamos sempre a começar a tentar conhecer 

o território para trabalhar e acho que se calhar deixarmos de fazer isso, ou seja, continuar a 

fazer uma investigação que depois quando representamos a praça em si, em Marivla, com 

as datas e os vários espaços... não deixar de ser investigação. Acho que estamos à procura 

de fazer isso. De querer criar espaços instáveis, de... por exemplo, uma das coisas que 

vamos tentar fazer é na criação do desenho que vai ocupar um terreno enorme e não apenas 

este, assim... vamos passar por vários bairros de Marvila e inclusive trabalhar a ligação com 

Alvalade. Ou seja, partir um bocado as fronteiras. Acho que essa ideia de instabilidade e 

dos percursos possíveis entre estes vários territórios que são muitos, na verdade, vai estar 

na base do trabalho que vamos fazer. Mas pronto, é um projecto, não é uma estrutura, é 

uma associação e... não sei...  

Min. 47:40 DIANA/ COREO: Foi para quebrar as barreiras que o meu projecto quis 

aproximar outras pessoas e outras estruturas.  

MARGARIDA: E tem sido fácil, essa coisa de estar sozinho? Porque...  

Min. 47:55 DIANA/ COREO: Estar sozinho porque... então... ponto 1: não há educação 

artística para pessoas com deficiência. Ponto 2: eu já era artista antes de ser deficiente. E 

depois... é diferente uma pessoa que está na pele a lutar, do que uma pessoa que não está 
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na pele, a lutar por uma causa. E a única diferença é que eu estou a passar na pele aquela 

questão de “eu estou num teatro e é inacessível”. E enquanto que se for uma estrutura como 

a VORT ou como a PLURAL ou como o MARCO PAIVA, eles não estão... é os artistas 

deles. Portanto, eu quando estou a dirigir um projecto, que é agora aqui o caso que estou a 

dirigir este projecto, eu estou a pensar numa forma de defender os meus artistas – mais do 

que a mim. Mas como olham para mim e eu já espelho essas fragilidades (não sei como 

usar as palavras...) tem outro peso. Agora, a forma que eu achei para mim que era 

interessante de passar barreiras é criar uma aproximação na minha linguagem, que é o que 

me interessa, que é uma linguagem mais emergente. E nesse sentido, mais experimental e 

política.  Então eu decidi: vou trazer pessoas que trabalham noutras áreas que não estão 

minados pela visão do mercado, pela visão da ideia de inclusão, que á está um bocadinho 

ultrapassada a visão portuguesa, em comparação com a visão que é usada lá fora mas 

porque isto também... é o Ministério da Cultura e... todas as práticas culturais dizem que se 

tem de fazer.  

MARGARIDA: Então aqui também não há nenhuma dificuldade, nenhuma especificidade 

do território. 

DIANA/ COREO: Eu tenho muitas dificuldades com o território.   

Min. 49:50 Claro que há. Mas a primeira nem é essa. A primeira tem ainda a ver com a 

natureza do teu trabalho.  

DIANA/ COREO: Eu trabalho com pessoas em discriminação, que estão discriminadas de 

certa forma e que estão... ainda excluídas da sociedade. Ponto 1. E depois as escalas aqui 

que é o mais difícil.   

MARGARIDA: Os acessos já são difíceis, ainda para mais para quem á tem  

Min. 50:10 DIANA/ COREO: Um dos acessos mais difíceis que conheço é porque 

[imperceptível] só há um autocarro ao fim-de-semana. Como é que eu vou trazer pessoas...? 

MARGARIDA: Pois... como é que se faz cultura...  

MERIDIONAL: ... sem acessos... 

DIANA/ COREO: É que o projecto á é muito específico. E depois é toda esta questão de...  

MARGARIDA: Aqui na Biblioteca só há um autocarro ao fim-de-semana. E o comboio 

não funciona... Ali para Braço de Prata...  

Min. 50:40 NABAIS: A estação funciona ao fim-de-semana!...  

MARGARIDA: Marvila não...  

NABAIS: Marvila não mas Braço de Prata, sim. A que vem do Areeiro continua a circular 

em Braço de Prata, mesmo ao Domingo.  

Min. 50:50 MARGARIDA: Então Braço de Prata... a Fábrica... como é que vê esta questão 

do território... também já é um trabalho de muito tempo e é uma visão um pouquinho 

diferente... como é que vê...  

Min. 51:10 NABAIS: Eu acho que Marvila tem funcionado lindamente. Não tenho nada 

esta ideia que precisamos de reinventar as instituições em Marvila. Temos enormes galerias 

de arte que funcionam muito bem.. a Filomena Soares... fábricas de cerveja... que só não 

estão a funcionar melhor porque vai ser demolido o quarteirão onde está a Musa... mas de 
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resto, funcionam bem. Têm imenso público quando fazem fins-de-semana de cerveja. 

Milhares de pessoas vêm... A Fábrica tem o público que precisa, para ser sustentável. Não 

recebemos subsídios, vivemos do público que lá vai, que paga as entradas para os concertos 

e bebe  cerveja, etc. Pagamos 30 mil euros de salários, somos uma empresa privada, não 

recebemos subsídios, não recebemos nada, somos uma associação cultural, pagamos IRC 

e IVA e tudo e somos sustentáveis.. não devemos dinheiro ao banco.. não temos uma 

reclamação, acho que funciona muito bem o facto de existir precisamente aqui em Marvila. 

Quanto a “que cultura?”. Eu vejo imensa gente aqui do bairro, quando vou ao cinema ali 

no Vasco da Gama... nem falta um cinema aqui. Quando querem ir ao cinema, vão ao 

Centro Comercial Vasco da Gama que oferece os melhores filmes da época, que tem o 

melhor supermercado que é o Continente, temos as boas companhias de teatro, o 

Meridional, o Ibérico, eu... eu não tocava nisto. Eu acho que isto está perfeito. O meu medo 

é que a Câmara vai tocar muito nisto. Construir muitas coisas. Em nome da necessidade de 

renovar a cultura, vão destruir o equilíbrio que se foi construindo aqui, ao longo de muitos 

anos. 

MARGARIDA: Não é renovar a cultura que está em causa...  

NABAIS: Renovar o tecido urbano. E depois vão usar a cultura para justificar os crimes 

que vão cometer.  

DIANA: Uma pergunta: acha que durante estes anos, e foi dos primeiros a ocupar o espaço 

com a Fábrica, está a assistir a um processo de gentrificação?  

Min. 53:10 NABAIS: Não. Ninguém está a ser expulso da zona do Braço de Prata. As 

pessoas que cá moram... os que vão ser expulsos são os que estão na fábrica, a Musa...  

MARGARIDA: ... o prédio Santos Lima...  

NABAIS: O prédio Santos Lima foi agora comprado... ninguém sabe muito bem que é que 

comprou...  

MARGARIDA: Mas era habitação... são famílias...  

Min. 53:25 NABAIS: Pois... mas isso é um caso excepcional. De um modo geral, não tem 

havido demolições de habitação em Marvila. Pelo contrário. Há cada vez mais palacetes 

abandonados que pertencem à Câmara e que a Câmara não põe ao serviço da população.  

Min. 53:40 MARGARIDA: Sim, isso é verdade. Mas também há por exemplo, o Páteo da 

Quintinha que é também outra unidade de habitação popular e que estava ali há cento e tal 

anos... com problemas e ocupações e uma série de coisas mas que está entretanto à venda 

por uns milhões... tal como o Santos Lima...   

Min. 53:50 NABAIS: É contrariar isso! É contrariar isso! Não é desenvolver mais galerias 

de arte!...  

MARGARIDA: Está a acontecer, está a acontecer. Infelizmente... a Câmara vai recuperar 

ali algum valor... ali onde é o Café com Calma mas são poucas unidades de habitação...  

ROBERTO: Coffee-break! 

Min. 54:25 MERIDIONAL: Nós, as pessoas que desenvolvem projectos culturais, de 

alguma maneira, são apoiadas para os fazer... da mesma maneira que nós estabelecemos 

uma sinergia com o Braço de Prata, gostaríamos de estabelecer com outras instituições, 

estabelecemos com a Cepa Torta... nós Meridional, uma das coisas que sentimos (e comecei 

por dizer isto inicialmente) nós para mantermos os projectos vivos, temos de estar muito 
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fechados sobre eles. Porque os projectos precisam de uma atenção permanente. Somo muito 

poucas pessoas a trabalhar lá dentro e a ter de fazer tudo. Logo, o nosso foco para o manter 

vivo é... fazer tudo,. Mas uma das coisas que é mais cansativo na cultura, é esta avaliação 

permanente de resultados. Isto é, a sensação que eu tenho é que em vez de estarmos a 

estabelecer sinergias, estou a escrever relatórios, estou a fazer projectos, estou a justificar 

porque é que houve um desvio projectado de 10 euros!, já aconteceu isto. As plataformas 

da cultura agora, simplificaram, um bocadinho (porque isto foi muito falado). Metade da 

nossa vida (se calhar não diria tanto...) mas uma grade parte da nossa vida, é fazer projectos 

e a justificar gastos.  

NABAIS: E apresentar facturas.  

MERIDIONAL: E apresentar facturas. Em vez de estarmos a trabalhar com os outros 

agentes culturais na zona... eu passo muito tempo a fazer isso... em vez de estar a fazer 

projectos artísticos.   

ROBERTO: Coffee-break! 

Min, 57:10 MERIDIONAL: ... e é uma pseudo-transparência! Porque depois as coisas 

fazem-se debaixo da mesa – como nós sabemos! Depois, os grandes esquemas políticos, a 

gente vem a saber, que independentemente de tanta transparência, de tanto concurso 

público, de tanta coisa,  a corrupçãoo existe. E não é justificar 10 euros, que estavam 

projectados e não aconteceram, que a transparência.. o que eu acho hoej, é que somos muito 

azucrinados por processos de avaliação e transparência, percebem o que estou a dizer? 

NABAIS: Quem é que aqui sabe qual é o orçamento para a cultura, para este ano, da 

Câmara Municipal? Quem é que sabe?  Foi aprovado pela Assembleia Municipal... para o 

Pelouro da Cultura, 25 milhões para a Câmara Municipal. Mas ninguém sabe disso. A malta 

está sempre à espera de receber uns dinheirinhos, umas coisas...  

ROBERTO: ... Coffee-break!!! 
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Focus group discussions, library of Marvila 07th of February 

MESA 2 

00:00 (ruído de fundo sobre a preparação da mesa) 

Pessoa 1 

00:10 O eixo temático da nossa mesa é: Os desafios neste território em termos de acesso à 

cultura e participação na cultura. 

00:20 Acesso nas dimensões física, social e intelectual; e participação em termos de 

participação dos públicos, engajamento dos públicos, etc. 

00:32 Temos aqui uma série de perguntas específicas, para pensarem no vosso trabalho, 

que tipo de desafios é que vocês encontram diariamente, em termos de acessibilidade da 

cultura, o acesso à cultura. 

Pessoa 2 

00:52 Eu estou com um rebuçado na boca, não consigo falar. 

Pessoa 3 

00:54 Também vou pôr um rebuçado na boca. 

Pessoa 2 

00:58 Comecem vocês. 

Pessoa 4 

1:01 Eu se calhar sou a pessoa mais “estrangeira” aqui na mesa e na zona, eu não trabalho 

continuadamente aqui no… 

Pessoa 1 

01:10 Sim, trabalhas na Traça, não é? 

Pessoa 4 

01:13 Sim, na Traça. A experiência que tenho… A Traça ainda não existiu, vai ser só em 

maio, mas penso que estou envolvida na Traça porque… Penso não, sei! Porque estive 

envolvida noutro projeto que aconteceu aqui na Biblioteca de Marvila, que é um arquivo 

organizado também pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Videoteca em particular. E 

para essa espécie de laboratório, como nós chamamos, que no fundo foi um encontro de… 

Convocámos sete pessoas de diferentes áreas para pensar o arquivo, isso foi em maio do 

ano passado, e pronto, como é organizado pela Câmara não sei exatamente se é a causa, 

mas a Câmara sugeriu que fosse em Marvila. Talvez um pouco já para acompanhar esta 

espécie de leitura que se está a fazer deste território. 

02:07 E pronto, e organizámos isso agora para tentar perceber… responder à pergunta 

‘Desafios, participação e acesso?’. 

Pessoa 1 

02:17 É uma preocupação do vosso trabalho o acesso e a participação do público? 

Pessoa 4 
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02:21 Sim... Bom, a partir do momento em que se organiza um evento público é uma 

preocupação no sentido de: é uma expectativa que as pessoas venham a isso. E isto é a 

terceira edição deste laboratório, que é um arquivo. Primeiro foi na Gulbenkian e o que 

estava em foco era pensar nas relações entre arquivo e arte, no qual eu também estive 

envolvida. 

02:48 O segundo era... A dupla era cinema e arquivo, que foi na Cinemateca, e aqui a 

atenção era arquivo e cidade. E foi, se calhar para responder à pergunta, a edição em que 

houve menos pessoas a vir. 

Pessoa 1 

03:04 Aqui? 

Pessoa 4 

03:08 Pois, porque é comparar um pouco os outros sítios, não é? 

Pessoas 2 e 3 

03:12 Quais é que eram os outros sítios? 

Pessoa 4 

03:16 Gulbenkian, que está completamente inscrito no circuito de artes visuais. O foco 

também era esse: pensar no arquivo a partir da arte. 

Chega a Pessoa 5 

03:30 Olá. Sou a Teresa, sou da Eira. 

Pessoa 2 

03:34 Da Eira ali ao pé da Voz?  

Pessoa 5 

03:36 Exatamente… 

(conversa sobre onde deixar as coisas) 

Pessoa 4 

03:49 Pronto e o segundo foi na Cinemateca, que teve bastante menos pessoas que a 

Gulbenkian e depois aqui eu acho que é por ser uma zona da cidade que ainda está pouco 

inscrita nos circuitos. Mas pronto, é uma coisa muito específica e eu acho que… Foi uma 

coisa que aconteceu durante três dias em maio, foi uma coisa muito pontual, acho que não 

se pode tirar grandes ilações de uma coisa que não é continuada, que não é sempre no 

mesmo sítio. Por isso é que eu dizia que é um bocado… uma perceção um bocado 

“estrangeira” a minha… Eu própria não conhecia a zona e sempre vivi em Lisboa. Para 

mim, a própria organização deste encontro aqui… as pessoas que estavam a organizar não 

conheciam a zona e sentimos também que tínhamos que nos aproximar de alguma maneira 

e então encontrámo-nos com uma série de pessoas que, por alguma razão, já tinham 

trabalhado ou que já tinham estudado aqui mas, quer dizer, a nossa ação depois reduziu-se 

àqueles três dias cá. 

Pessoa 2 
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05:02 Mesmo assim é interessante o que estás a dizer porque eu acho que a Biblioteca de 

Mavila é super importante aqui nesta zona, onde está. Mas será que o facto da Biblioteca 

de Marvila estar aqui num sítio socioeconomicamente desfavorecido traz o público daqui 

a todas as atividades culturais? 

Pessoa 4 

05:20 Ou traz os estrangeiros aqui? 

 

Pessoa 2 

05:23 Sim mas, essencialmente, se dinamiza. Como a Gulbenkian está ali, claramente é um 

espaço onde as pessoas vão usufruir culturalmente. A zona onde está inscrita é uma zona 

de classe média/classe alta… Aqui não, aqui é o contrário. Por exemplo: o nosso projeto 

das leituras, ou outros por exemplo de teatro, que fazemos aqui, o nosso objetivo é sempre 

obviamente trazer pessoas do teatro a vir ver, mas criar público novo. E era interessante 

criarmos público novo nos jovens. 

05:46 Por exemplo o BIP/ZIP que nós tivemos aí, que se chamava o Mapa do Mundo 

Reiventado, pretendia trazer miúdos daqui dos bairros mais complicados para a atividade 

teatral e, de alguma forma, mapear o território deles sob a forma de um objeto artístico. 

Mas o que nós verificámos é que a população destes bairros mais complicados é uma 

população muito sedentária, não sai do bairro e que não sai da rua. E, portanto, o que 

acontece é que as atividades culturais que nós desenvolvemos às vezes aqui na biblioteca - 

e a biblioteca faz um enorme esforço, que eu vejo isso, para trazer mais gente - traz é 

maioritariamente pessoas de fora do bairro do que pessoas…pelo menos aquelas... 

Pessoa 4 

06:30 Mais facilmente vêm pessoas de mais longe... 

Pessoa 2 

06:31 Não, não estou a dizer todas, estou a dizer daquelas que eu estive envolvido... Ou 

seja, as pessoas não passam a usufruir se calhar tanto como poderiam ou deveriam, pelo 

facto de existir a biblioteca e eu acho que há aqui qualquer coisa que falta, um entre o facto 

de teres uma bilioteca, e eu acho que é super meritório, devia haver mais, esta biblioteca é 

um exemplo para o país, mas… O que é que falta para a gente conseguir... 

Pessoa 4 

06:55 É um problema de base não é? 

Pessoa 2 

06:56 ... Para a gente conseguir as leituras, ter aqui miúdos ou pessoas daqui do bairro, que 

era o que a gente queria. Criar público entre as pessoas do bairro, não só de fora. 

 

Pessoa 1 (a contextualizar para a Pessoa 5 - Teresa) 

07:06 Desculpe, só para contextualizar, estamos a discutir acesso e participação na cultura. 

Essa pergunta que está aí. Então, eu perguntei no trabalho que desenvolvem no território 

que tipo de dificuldades, de desafios, é que…. Se é uma preocupação o acesso e a 



 

166 

 

participação na cultura e que tipo de desafios com que se deparam no vosso trabalho no 

território. 

Pessoa 2 

07:28 E aliás, só para acabar, e era uma das prerrogativas do nosso projeto BIP/ZIP. Era 

conseguir chegar a esses públicos que não saem da rua, não saem do bairro, conseguir trazê-

los através de atividades que os envolvessem e trazê-los ao teatro ou à expressão artística. 

De alguma forma dar-lhes voz, mas não foi… Isto o mundo está cheio de boas intenções 

mas depois... 

Pessoa 3 

07:50 E de gente boa, como nós. Não chega... 

Pessoa 2 

07:55 Mas isso não foi suficiente. Não é suficiente. Há qualquer coisa que falta. 

Pessoa 4 

08:00 Quando é que abriu a biblioteca? 

Pessoa 3 

08:03 – 2016 

Pessoa 4 

08:04 É muito recente também, não é? Estas coisas demoram tempo. 

Pessoa 3 

08:07 Não é por aí… 

Pessoa 2 

08:08 Não sei se é só por aí... 

Pessoa 3 

08:09 Não é só por aí. Posso? Olha eu acho que isto é uma questão… Eu não sou capaz de 

a ver sem as políticas públicas. Então, tu tens uma rede de bibliotecas públicas que foi 

lançada há 30 anos, com aqueles contratos-programas… Lisboa nunca foi grande coisa 

nisso. Nunca. A rede de Lisboa nunca foi. Tens de olhar melhores exemplos, 

designadamente, é sempre assim, sem desmerecer o sul. Aliás temos exemplo no sul como 

o caso de Beja mas… Depois em simultâneo tens 20 anos de bibliotecas escolares... 

08:46 Para falar da biblioteca - e depois lá irei à questão da biblioteca ter esta componente 

de outro tipo de oferta cultural que não cingindo, que já é bastante vasto, de bibliotecas - tu 

tens uma população, vamos dizer que já excede uma geração, que à partida deveria ter 

hábitos de frequentar as bibliotecas, independentemente do território onde vivem. E 

obviamente com as restrições que têm a ver com os papéis familiares, porque os filhos de… 

das pessoas que frequentam a das Vendas Novas não são o contexto familiar dos miúdos 

daqui, nem pouco mais ou menos. Daí que a questão da igualdade, da equidade se quiseres, 

passa muito por fazer este tipo de projetos. É como teres uma escola no bairro. Podias não 

ter, podiam ir para os Olivais... 
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09:42 Nesse aspeto, não quero tomar muito tempo, há um grande caminho a percorrer, 

porque há muitas falhas aqui nesta rede. Eu agora não vou discorrer sobre elas mas são as 

que vocês conseguem imaginar, que são as falhas nas políticas públicas, a sua continuidade, 

o investimento. Bom, depois se quiseres Miguel podes ligar isso à questão das redes dos 

museus, das redes dos teatros municipais, não é? Aqui há tempos não sei já quem é que 

escreveu um artigo sobre isso, creio que foi o António Pinto Ribeiro, quando se discutiu a 

questão das redes do teatro. Eu acho que, por acaso, era uma boa observação. Portanto, nós 

devíamos estar todos a trabalhar em simultâneo, o que não quer dizer que a Biblioteca de 

Viseu, não faço a mínima ideia, vou dizer, que não trabalhe com a ACERT; que Beja não 

trabalhe com as companhias… Porque eu acho até, embora esteja muito distante, não há 

tempo, que há bons exemplos. Também não falamos uns com os outros... Isto que estamos 

aqui a fazer até vou sugerir à DGLAB que faça, à Direção Geral do Livro, que haja boas 

práticas que nós possamos… porque também não falamos uns com os outros, mas admito 

que em meios mais pequenos… 

Pessoa 4 

10:48 Mas também é mais fácil haver essa troca... 

 

Pessoa 3 

10:48 Mas depois também não pode acontecer como Évora, não é? Que depois as 

companhias ficam agarradas às… Bom, para além disso, a minha experiência aqui... Este 

equipamento abriu e correu bem, do ponto de vista da equipa e do coordenador, e todo o 

trabalho que nós fazemos relativamente a ter a porta aberta e termos parcerias, não só de 

cedências de espaço ou acolhimentos que fazem sentido. O acolhimento de qualquer 

companhia que quer candidatar-se à DGArtes ou estrutura é também uma parceria. 

11:26 Há ainda muita coisa por fazer. O que tem sido valorativo são os projetos que se têm 

desenvolvido do ponto de vista de participação dos públicos, numa fase das pessoas virem 

aqui. Tu formas os miúdos e isso é notório, em três anos tu vês a diferença. Ao fim de três 

anos é visível o comportamento daqueles miúdos, eles passam a saber estar numa biblioteca 

e isso é uma coisa magnífica. 

Pessoa 4 

11:56 Porque crescem com isso não é? Faz parte da sua formação. 

Pessoa 3 

11:57 Porque crescem com comportamentos de sociabilidade e usam os equipamentos que 

são naturais. É como a escola. Se fizeram o pré-escolar chegam ao primeiro ciclo com 

comportamentos de sociabilidade diferentes do que chegarem ao primeiro ciclo e terem 

passado o tempo todo em casa com a família, ou o que for. 

12:21 Depois os adolescentes é um problema sério nas bibliotecas públicas. Nós agora 

vamos ter um projeto com adolescentes, feito pela Lena e pelo Paulo, e vai ser construído 

por eles. Há um grupo de miúdos que foi convidado. Convidado não… que vêm aí. É um 

grupo ainda pequeno, que eles vão construir a sua própria sala e aquilo que querem fazer 

na biblioteca. 

12:48 Depois, os adultos. Os adultos neste momento eu creio que aqui nos bairros à volta 

têm sobretudo uma relação afetiva. 
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Pessoa 4 

12:58 Com este espaço? Com a biblioteca? 

Pessoa 3 

12:58 Sim. ‘Nós estamos na biblioteca. A defender a biblioteca’. As pessoas começam a 

integrá-la no território como uma coisa boa. Depois tens aquelas pessoas que estão a 

participar nos projetos e aí eu então diria que tenho aprendido imenso aqui, com os projetos 

participativos. Portanto, no caso do Mapa do Mundo Reiventado ou o Meio no Meio ou Os 

Visionários, certo? São projetos que nós colaboramos, da ARTEMREDE, e que têm sido 

importantíssimos para envolver as pessoas. Obviamente que as pessoas que estão as 

participar nestes projetos são pessoas que, à partida, vinham à biblioteca nem que fosse 

tomar um café, não é? Depois, trazer pessoas novas é mais difícil. O fulano fala a sicrano 

‘Porque é que não vens? Aquilo é divertido.’ E sobretudo mulheres, não é? 

Pessoa 2 

13:54 Sim, sim. 

Pessoa 3 

13:55 Homens, no meio d’Os Visionários, são pessoas que trabalham aqui e não pessoas 

que moram aqui… 

Pessoa 1 

14:03 Agora um bocadinho de voz à Teresa… 

Pessoa 3 

14:04 E a mesma coisa, veja, a mesma coisa no sentido interpretativo. Eu sei que falo 

demais... 

Pessoa 1 

14:08 Já fazemos outra ronda… 

Pessoa 3 

14:10 Só outra questão: trazer as pessoas. Eu dou como exemplo o projeto do Miguel, das 

Leituras Encenadas. Nós não temos condição, com a equipa… isto é tal e qual… com 

equipas com oito pessoas mais duas no auditório, em bom rigor, quem acompanhar o teu 

projeto devia estar a trabalhar para trazer as pessoas e não estamos a fazer isso. 

Pessoa 2 

14:30 Pois pois… 

Pessoa 3 

14:31 Não estamos Miguel. 

Pessoa 2 

14:32 É uma questão de recursos. 

Pessoa 1 

14:33 Não estão na biblioteca. 
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Pessoa 2 

14:35 Sim, é impossível. E isso é péssimo. 

Pessoa 5 

14:51 Bem, na verdade nós... A Eira virá para aqui futuramente, ainda não está aqui, nós 

ainda não conhecemos o território. No fundo esta minha vinda aqui foi mais como 

observadora, também para ir já estudando o território e as pessoas que já cá estão e que têm 

já estes projetos e quais são as dificuldades para também começarmos a pensar nisso. 

Porque uma das grandes vontades da Eira, e também esta escolha e oportunidade de vir 

para aqui, é precisamente este trabalho com a comunidade, nomeadamente, que é uma coisa 

que o Francisco neste momento se está a debruçar com este último projeto, com a 

comunidade mais velha. Ou seja, com a chamada terceira idade, não é? E que é uma 

comunidade difícil em todo o lado, não é? Por norma. Portanto, aqui não sei muito bem 

com o que é que nos vamos deparar. Vamos a ver. Este é o nosso objetivo… 

Pessoa ? 

15:47 Para onde é que vocês vão exatamente? 

Pessoa 5 

15:50 Nós vamos para aqui para uma das lojas da… 

Pessoa 3 

15:53 Desculpa interromper-te, é com as pessoas mais velhas? 

Pessoa 5 

15:56 Sim. Nós costumamos... 

Pessoa 3 

15:57 Aí não tens problema, são os que participam mais nos nossos projetos... 

Pessoa 5 

16:01 A sério? Isso é ótimo! 

Pessoa 3 

16:03 No Centro Interpretativo é mais bem organizado, de forma participada. Quer dizer, 

não é fácil, mas está mais… Podemos passar-vos mais informação, mais contactos…Com 

a Santa Casa da Misericórdia também... 

Pessoa 5 

16:15 A sensação que eu tenho com esse nicho é que é uma população que custa um 

bocadinho a conquistar, não é? A confiança... Mas depois de estar são os mais assíduos, 

pelo menos das experiências que eu tenho anteriormente, noutros projetos que tive. 

Bom, este é um dos objetivos. Obviamente que temos outros, não é? Queremos trabalhar 

com toda a comunidade, com escolas também. Eu não sei... ou seja, da experiência que 

tenho, não aqui neste território mas em Lisboa, e trabalhei com a Madalena Vitorino 

também lá em baixo agora no Lavrar o Mar, e uma das premissas e a forma de os trazer aos 

espetáculos era sempre envolver a comunidade de alguma forma, ou seja, fazer projetos. 
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Mas isso não é novidade nenhuma, todos partem por aí, não é? Que é fazer projetos com as 

próprias pessoas da comunidade e fazer depois peças com eles e é a forma de os integrar. 

Bom, mas isso é a premissa simples, não é? Não sei depois de que forma é que coisas… 

que dificuldades é que se encontram aqui… Lá está, estamos a falar de territórios 

completamente diferentes. E é isso, na verdade, eu relativamente a este território não 

consigo dizer muito porque não tenho essa experiência. 

Pessoa 1 

17:39 As expectativas é mais em relação a dificuldades com o público sénior… 

Pessoa 5 

17:44 Sim, sim, e comunidade em geral. Eu acho que como todos já falaram aqui estamos 

num território muito específico e a conquista… lá está… a biblioteca foi em dois mil e…. 

 

Pessoa 3 

17:56 Dezasseis… novembro. 

Pessoa 5 

17:56 E dezasseis, pois… É o que eu estava a dizer, é muito recente, eu acho que é um 

trabalho longo… 

Pessoa 3 

18:02 E o território é muito grande… Por isso é que eu estava a perguntar onde é que é. 

Pessoa 2 

18:05 É enorme, é das maiores juntas…. 

Pessoa 3 

18:10 Parecem ilhas não é? A fazer as coisas não comunicam muito umas com as outras e 

é de facto grande, cortado com linhas de comboio e vias rápidas e é enorme, não sei, eu 

sinto… 

Pessoa 5 

18:25 Não sei se a tentativa de... porque há vários projetos a trabalhar mas todos em 

separado, não é? Na verdade não há uma correlação... 

Pessoa 1 

18:32 E agora dás-me a deixa para a próxima pergunta que é: Que medidas é que podem 

ser tomadas para… No vosso entender, o que poderia ser feito para melhorar de alguma 

forma, para facilitar de alguma forma estes desafios que vocês identificam? 

Pessoa 2 

18:48 Networking é essencial. Networking. As pessoas conhecerem-se umas às outras. 

Porque muitas vezes as minhas dificuldades, por exemplo, podem passar por não conseguir 

estar em contacto direto com os grupos comunitários, com os representantes. E há pessoas 

ou entidades como a biblioteca que conhecem mais de perto… 
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Pessoa 3 

19:04 Sim, eu esqueci-me de dizer isso, nós participamos ativamente no grupo comunitário. 

Pessoa 2 

19:09 E porque não é fácil que nós, enquanto produtores artísticos, estejamos a perder mais 

tempo a tentar chegar ao pé das pessoas. Se calhar era importante termos um parceiro que 

nos diga ‘olha eu vou-te levar ali à Casa do Povo de não sei onde’ ou ‘vou-te mostrar aquele 

espaço’. 

Pessoa 5 

19:22 Pois isso é uma coisa que eu percebi que nesta zona há muitas associações de 

amadores e associações recreativas… 

Pessoa 2 

19:24 Há. Há imensos. Há muita coisa. 

Pessoa 5 

19:29 Não sei se são ativas, se não são… 

Pessoa 2 

19:30 Pois, mas não têm atividade a 100%. Mas há muita coisa e era importante haver 

alguns facilitadores de ligação à comunidade, porque senão tenho de andar eu a bater de 

porta em porta, que não sou conhecido. ‘Não faço ideia quem é este maluco agora que me 

vem propor uma leitura’. 

Pessoa 3 

19:46 Pois é, tem que se começar do zero, que é uma coisa horrível. 

Pessoa 2 

19:49 É. E então era importante que houvesse, claramente identificados... 

Pessoa 3 

19:51 E as pessoas aborrecem-se. 

Pessoa 2 

19:52 ...facilitadores no terreno. 

 

Pessoa 3 

19:54 As pessoas estão um bocado cansadas de serem observadas e… 

Pessoa 2 

19:57 Porque a biblioteca e outras instituições que há aí no terreno conhecem bem. E nem 

é só conhecer, têm credibilidade perante as associações de amadores. Portanto, se eu for 

apresentado a partir da biblioteca tenho mais credibilidade do que se for lá bater à porta. 

Portanto, era importante que fosse reforçada essa rede. 

Pessoa 3 
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20:18 E além dos facilitadores, do grupo comunitário. Tu conheces não é? Os facilitadores 

aqui do bairro como a Cristina e o Sr. Ernesto. Aliás, devíamos começar a pensar em 

facilitadores culturais. Temos de trabalhar nisso Mafalda. 

Pessoa 1 

20:31 Sim mas o grupo comunitário Quarto Crescente acho que é uma ótima plataforma 

para se chegar a várias… 

Pessoa 4? 

20:39 Essa do Quarto Crescente é uma que reúne várias associações não é? 

Pessoa 3 

20:42 Não, reúne os bairros. Reúne os quatro bairros. 

Pessoa 1 

20:44 Reúne os bairros mas reúne várias associações... 

Pessoa 3 

20:46 Ah sim, as entidades, sim sim. 

Pessoa 1 

20:55 Mais medidas? Mais ideias do que é que se pode… vocês identificaram uma série de 

desafios. 

Pessoa 4 

21:00 Claro, coisas muito genéricas… as pessoas deviam ter mais dinheiro, devia haver 

mais transportes... 

Pessoa 2 

21:04 Sim, o dinheiro é uma coisa importante também. 

Pessoa 1 

21:09 Mais transportes é uma coisa… mais dinheiro é mais complicado, mais transportes… 

quem é que trazia mais transportes? 

Pessoa 3 

21:19 Os bairros são “ilhas” porque não estão pensados em termos de mobilidade, são 

ghettizadas. 

Pessoa 4 

21:24 Mas são mesmo ghettizadas, são ghettos que se tornam... acho que interessa a quem 

constrói os bairros que as pessoas fiquem ali um bocado contidas. 

Pessoa 2 

21:34 Sim, o dinheiro... eu acho que o dinheiro não é assim tão despiciente. Ou seja, as 

pessoas estão fartas de fazer com pouco, estão habituadas a fazer com muito pouco e o 

dinheiro é, de facto, um dos problemas principais. E não se pode dizer que o facto de haver 

mais dinheiro vai criar despesismo ou vai criar… Não… as pessoas estão a fazer... O que 
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se está a fazer aqui é completamente subfinanciado. Temos imensa gente a trabalhar 

precarizada, a trabalho voluntário, a trabalhar com ordenado mínimo pessoas com 

qualificações para ganhar muito mais e, portanto, há uma desvalorização total dos 

profissionais da área. Total. 

Pessoa 1 

22:04 Temos mais três minutos para acabar. 

Pessoa 2 

22:06 Mas isto é importante. E há outra coisa, é que coisas como o BIP/ZIP, por exemplo. 

Criam bases e depois não há continuidade... 

 

Pessoa 3 

22:14 A descontinuidade é horrível. 

Pessoa 2 

22:15 … é a pior coisa que se pode fazer às comunidades é a descontinuidade. E é o que se 

tem feito. 

Perdem a confiança. 

Pessoa 3 

22:19 Como eu já uma vez disse o ‘Lá vêm outros malucos. Vêm aí’, posso ser eu. Eu uma 

vez disse numa reunião ‘Olhem, se pensam que a Biblioteca de Marvila vai ser “os malucos 

do costume”, a fazer mais uma coisa para depois desaparecerem não contem connosco’. 

Pessoa 2 

22:31 Exato. 

Pessoa 3 

22:32 É exatamente isso. E tu do outro lado ouves a mesma coisa. Tenho aprendido imenso 

com as pessoas. 

22:43 Mas isso é terrível. Isso é que é despesismo. 

Pessoa 2 

22:48 É perder dinheiro. É deitar dinheiro à rua, porque o primeiro ano normalmente é para 

“partir pedra”, depois a seguir é que há continuidade e depois acaba. 

Pessoa 3 

22:54 Tens o exemplo do Marquês de Abrantes, não é? Que já fez 50 mil coisas. 

Pessoa 2 

23:00 E as pessoas perdem a confiança. ‘Olha mais outro’. ‘Ah queres fazer uma projeção, 

tá bem, vá’. 

Pessoa 3 
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23:03 ‘Lá vêm mais uns malucos’. E sabes o que é que eu costumo dizer? Costumo dizer 

que parece Rio de Onor nos anos 80, que eu sou mais velha do que tu. Rio de Onor nos 

anos 80. Estava eu no ICS, era uma jovem bibliotecária e lembro-me de conversar sobre 

isto com a Cristiana Basto. Dizia ‘Que horror, o Rio de Onor dos anos 80’, eram hordas de 

jovens antropólogos a perguntar às pessoas como é que comem, como é que vestem… 

hordas, sucessivamente. E houve uma altura que achei ‘Vamos lá tentar’. É difícil tu 

controlares isso mas podes-te tornar um Rio de Onor. Estás a ver toda a gente a perguntar 

como é que se vivia em Marvila nos anos 80… Outra coisa: pelo menos, 

independentemente de qualquer juízo, este projeto que a Alexandra concebeu do Centro 

Interpretativo pelo menos é organizado pelas pessoas, é feito pelas pessoas. 

Pessoa 1 

22:58 Nós temos mais dois minutos só para vocês falarem um bocadinho, que eu acho que 

nessa parte ainda não tocámos muito… Ativamente que medidas é que vocês têm tomado 

até agora para resolver estas questões? O que é que têm procurado fazer? 

Pessoa 3 

24:17 Estão mais é preocupados em procurar… 

Pessoa 1 

24:19 Quando não conseguem chegar aos públicos seniores, quando são públicos 

complicados, qual é que é a vossa estratégia para de alguma forma chegar a eles? Já falaste 

na questão de criar projetos que envolvem essas pessoas de forma mais ativa… 

Pessoa 5 

24:30 Sim, que envolvam… 

Pessoa 3 

24:31 Pois porque vocês estiveram onde? Só para eu perceber o contexto… 

Pessoa 5 

24:35 Quer dizer, nós neste trabalho… O Francisco começou a trabalhar agora com um 

grupo de seniores, mas neste envolvimento deste último projeto dele, que estreou agora em 

novembro em Braga... 

Pessoa 3 

24:44 Sim mas as populações eram de onde? Era isso que estava a perguntar... 

Pessoa 5 

24:47 São mesmo dos locais onde nós vamos. Neste caso foi em Braga. Trabalhámos 

também com um pequeno grupo em Lisboa, na altura dos ensaios, mas foi em ponte com a 

Voz do Operário que tem esta casa de dia. Portanto, para nós foi mais fácil, tínhamos esta 

relação e estes facilitadores, que era precisamente esta psicóloga com quem nós já tínhamos 

este contacto e que foi ela que nos fez esta ponte. Era uma cara conhecida. Esse é um dos 

pontos que nós fazemos, ou seja, é sempre entrar em contacto com alguém, uma cara 

conhecida, esse tal facilitador, que nos leva lá e que fala do projeto e depois nós avançamos. 

E esta tem sido a nossa estratégia. Mas é basicamente muito recente neste trabalho 

comunitário, confesso. Mas claro que temos plena consciência disto, que a pessoas têm que 

ter… quer dizer, isto que está aqui a ser dito de chegar e as pessoas pensarem ‘Lá vêm estes 
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malucos’ é um sentimento, não vou dizer geral, mas as pessoas têm sempre esta 

desconfiança, não é? Por isso uma das formas de o fazer é precisamente através de 

pessoas… 

Pessoa 4 

26:02 Pois não é algo que já esteja criada, a confiança, não é? E que seja contínuo, eu acho 

que essa questão da continuidade… Porque é o que estás a dizer do BIP/ZIP, quer dizer, as 

pessoas estão cansadas de investir, começar uma coisa do zero e depois as pessoas 

desaparecem. Deixam de vir e ‘Então não íamos reunir e tal? Já acabou?’. 

Pessoa 2 

26:20 Sentem-se abandonadas novamente. 

Pessoa 4 

26:22 Sim é uma questão de abandono, de terem sido “utilizadas”. 

Pessoa 2 

26:26 Estamos a falar de comunidades que já foram abandonadas muitas vezes, em termos 

familiares… os miúdos… 

Pessoa 3 

26:29 É que a base da confiança já está… como é óbvio… não é? 

Pessoa 1 

26:34 Só temos mais um minuto. Alguém tem mais alguma estratégia para partilhar? Para 

além do contacto com… 

Pessoa 2 

26:39 Ser chato. Ser muito chato e resiliente. 

Pessoa 4 

26:41 Persistente, pois... 

Pessoa 2 

26:42 E às vezes é difícil. Ou a pessoa é muito resiliente, porque estamos a falar de 

territórios desinvestidos, as associações estão desinvestidas, não há dinheiro… as pessoas 

têm mesmo de fazer por... 

 

Pessoa 4 

26:57 Por si, não é? 

Pessoa 1 

26:57 O que é que é “ser chato”? 

Pessoa 2 

26:59 É bater à porta muitas vezes, é tentar falar com este e com aquele, tentar convencer 

as pessoas... 
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Pessoa 3 

27:04 É ouvir as pessoas. 

Pessoa 2 

27:04 ...de que este projeto pode ser interessante. Isto da parte dos componentes. Agora da 

parte das instituições que já estão no terreno, não sei. 

Pessoa 3 

27:17 Eu acho que, apesar de tudo, não temos estado mal, embora também temos corrigido 

algumas coisas. Mas também temos a perfeita noção do trabalho que há por fazer, daquilo 

que não conseguimos fazer e isso é um bocado complicado de gerir. Cansa imenso. 

Pessoa 1 

27:36 Estamos a aprender. Acho que temos de acabar. 

Pessoa 3 

27:38 Tu estás a fazer 50 mil coisas, quando vires estás a fazer outras, estás a suprir 

necessidades. 

Pessoa 2 

27:44 A apagar fogos... 

Pessoa 3 

27:45 Para além disso... 

Pessoa 1 

27:46 Temos de acabar está bem? Vão passar para outra mesa e outro grupo passa para 

esta… Obrigada. 

TROCA DE MESA ROUND 2 

Pessoa 1 

30:52 Bem vindos à segunda mesa. Nesta mesa o foco é o acesso à cultura e a participação 

na cultura.  E queríamos tentar perceber se esta questão do acesso e da participação é uma 

preocupação que vocês têm no vosso trabalho. Ou não… E se é, falarem um bocadinho dos 

desafios em termos de acesso e de participação. O que é que vocês acham deste tema do 

acesso e da participação, no vosso trabalho, neste território? 

Pessoa 2 

31:26 Eu posso começar. O Ar.Co já trazia uma história, veio transferido para este território 

e portanto não começou uma coisa dependente nem muito ligada ao território para não estar 

presa. A Associação de Fado. O Poster tem evoluído. E portanto nós já trouxemos uma 

herança, no fundo foi uma mudança de casa literalmente para um território novo. 

Se no início ninguém nos conhecia e até passavam com estranheza no Mercado de Xabregas 

a ver obras e por aí a fora, neste momento pelo menos aqui a zona circundante já, acho eu, 

sente-se à vontade para vir, para entrar, para usufruir da cafetaria, para ver exposições e 

isso deveu-se muito, eu acho, à relação com a Junta de Freguesia também. Estávamos na 

conversa ali a chegar à conclusão que este território, ao contrário de outros na cidade de 
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Lisboa, depende muito do poder autárquico e das vontades políticas desse poder autárquico. 

A população está muito ligada às juntas e às instituições, se calhar ao contrário de outras 

zonas do território, e menos da mobilidade mais cívica e da iniciativa mais cívica. 

E isto faz com que projetos que se calhar podiam ter uma riqueza noutras áreas acabem por 

não descolar, porque dependem dessa vontade política e porque é um território muito vasto 

e são muitos poderes autárquicos. Estamos aqui a falar de três, pelo menos, juntas de 

freguesia. 

Pessoa 3 

33:17 Que se vai a pé. 

Pessoa 2 

33:18 E que se vai...que vai-se a pé, com calma, com tempo. É muito grande o território, 

muito grande. Muito díspar. 

Pessoa 3 

33:28 Cinco quilómetros vê as três juntas. 

Pessoa 2 

33:31 E eu acho que elas estão pouco conectadas. Têm vontades diferentes, estão de costas 

voltadas, portanto chegam à mesma conclusão. 

Pessoa 4 

33:38 Claro e depois são os interesses. 

Pessoa 2 

33:39 É uma questão de protagonismo... 

Pessoa 4 

33:41 Sim, sim. 

Pessoa 2 

33:42 ...é uma questão de gestão de fundos, uma questão de ‘A minha é melhor que a tua’… 

E aí este território vive dessa presença. Da clivagem entre as juntas. Há outros territórios 

em que isso nem se sente. 

Pessoa 4 

33:55 Sim, sim. 

Pessoa 2 

33:57 Há zonas na cidade que passamos de uma para a outra e não sentimos essa 

transformação. 

Pessoa 4 

33:58 É verdade, é verdade. 

Pessoa 2 
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34:00 Aqui não só há muita dependência, a ligação à população é muito feita pela junta, e 

ainda bem, isso é um poder, é um potencial, mas ao mesmo tempo sente-se essa clivagem 

entre as próprias juntas de freguesia. O Ar.Co pelo menos sente esse descolamento. De 

resto, acho que é uma questão de mobilidade que sei que vamos falar noutro sítio, portanto 

o acesso neste momento… A grande prioridade para mim e para uma grande instituição 

como o Ar.Co, que se vê aqui implementada e a tentar melhorar aspetos do território, é a 

mobilidade. Sendo mais até como nós não somos dependentes, subsidiodependentes nem 

temos dependências da junta, temos essa autonomia, preocupa-nos o lado da mobilidade. 

Pessoa 1? 

34:53 E o vosso contributo? 

Pessoa 4 

34:54 Pronto, nós é assim: isto é um projeto que nós fazemos... 

Pessoa 1 ou 2? 

34:59 Acontece num período pequenino do ano não é? 

Pessoa 4 

35:01 Sim, um mês. Mais grátis não poderia ser para a população... 

Pessoa 2? 

35:10 Durante o ano todo estão a fazer a pesquisa do território para fazer esse mês, não é? 

Portanto acabam por estar o ano todo ligados... 

Pessoa 4 

35:14 Não, nós habitualmente fazemos sempre dentro dos mesmos meses. Anda ali à volta 

do junho/julho. Às vezes, já aconteceu, fazermos em setembro. Mas depois aí com os 

ventos e agora com as alterações climáticas houve problemas. Mas quer dizer, nós damos 

à cidade e a esta comunidade... a nossa missão é dar arte livremente. E temos tido posters 

nas paredes em formatos 2/3, como eu dizia há bocadinho, de artistas super consagrados e 

muitas vezes os desafios que temos é não ter apoios nenhuns de marcas e batemos a muitas 

portas para nos ajudarem a divulgar cultura, porque dar acesso livre à cultura... 

Pessoa 2 

36:07 É fácil dizer e difícil de fazer, não é? 

Pessoa 4 

36:10 Exatamente mas… e acho que um projeto como este manter-se cinco anos quase… 

quer dizer, temos tido apoios da junta e da câmara também… 

Pessoa 1 

36:20 Mas sentem a falta de uma rede para comunicá-lo também localmente… 

Pessoa 4 

36:35 Sim é uma falta de… Lá está, nós procuramos cada vez mais envolver os partners 

locais, mas são estes, não é? 

Pessoa 2 
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36:31 É sempre os mesmos… 

Pessoa 4 

36:32 Pois, são os que estão ali naquela nossa linha, não é? Mas se calhar a mim fazia-me 

sentido convidar os teus alunos para  por exemplo... 

Pessoa 2 

36:40 Não precisas de convidar porque eu convido. Eu divulgo todos os anos o Poster, 

ainda quando estávamos no Castelo... 

Pessoa 4 

36:45 Pronto. 

Pessoa 2 

36:45 E eles hão-de participar. Alguns sim, outros não, não temos capacidade para… Mas 

naturalmente. 

Pessoa 4 

36:47 Pronto, e é assim, e mesmo com essas dificuldades nós passamos de ter 200 pessoas 

ou 100 no dia da visita, que fazemos a visita guiada, a passar a ter 500, com um sol 

abrasador como foi no ano passado. E portanto é isso que nos faz não desistir. 

Pessoa 2 

37:08 Isso eu sinto imensa curiosidade mais pelo território. Se calhar vocês, não sei se têm 

essa experiência, que é: os próprios conteúdos que são dados no Ar.Co, os exercícios que 

são dados no Ar.Co, começam a procurar o território como na fotografia, no cinema, no 

desenho… 

Pessoa 4 

37:21 Claro. 

Pessoa 2 

37:24 Saem fora de portas, sempre fizemos isso. Só que neste momento num território 

novo. E sempre… é riquíssimo o território e vai desaparecer. 

Pessoa 4 

37:34 Pois e a nossa questão aqui do Poster é precisamente esse receio que temos, é a nossa 

linguagem e este projeto faz sentido enquanto aquela zona de Marvila se mantiver como 

está, com as paredes estragadas, meia decadente… 

Pessoa 2 

37:48 Meia decadente, orgânica… 

Pessoa 4 

37:52 E com isto que está a acontecer das transformações que estão a acontecer com a 

venda e compra por fundos imobiliários, esses desafios também vão ser muito difíceis de 

incorporar em muitos projetos. 

Pessoa 2 
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38:06 Vão ter isto tudo aqui para cima. Isto é o que vai gentrificar, não é? É aqui, vai ficar 

a linha d’ouro e vão-se esquecer do que se está a passar cá em cima, nos bairros... 

Pessoa 4 

38:17 Mas é que isto vai fazer com que Marvila, a menos que esteja tudo a ser muito bem 

planeado para manter esta linguagem, vai desmontar completamente a parte boa de 

Marvila. A imagem estética de Marvila vai mudar completamente. Isto vai ser um 

dormitório de luxo. 

Pessoa 1 

38:36 Só para esclarecer uma coisa, quando fala em dificuldades em envolver parceiros 

locais no vosso trabalho, a envolver parceiros ou ter o apoio dos parceiros, porque é que 

acha que essa dificuldade acontece? 

Pessoa 4 

38:49 Não sei. Estou a falar, e quando falo disso é em marcas, porque em parceiros locais... 

Pessoa 1 

38:54 Ah, é apoio, fala de apoio financeiro. 

Pessoa 4 

38:55 É apoio financeiro. 

Pessoa 1 

38:56 Ok. 

Pessoa 4 

38:57 Porque parceiros locais ano a ano nós temos conseguido, e aliás, estão aqui, não é? 

Nós temos estes parceiros, tivemos estes parceiros todos no ano passado e em todos eles 

fizemos programação e estamos completamente integrados na comunidade. São as marcas 

que não acreditam, não apostam na cultura. Nós temos ali por exemplo a Delta, os 

escritórios da Delta, não é… 

Pessoa 2 

39:25 Não sentem esse sentido de responsabilidade... 

Pessoa 4 

39:28 Temos ali uma série de empresas, temos a fábrica da Nacional, que tem uma história 

linda para contar, já tentamos lá ir e falar com eles, que podíamos contar a história deles 

em Poster mas por alguma razão que desconhecemos… 

Pessoa 1 

39:43 Se calhar estão muito habituados a trabalhar de porta fechada. 

Pessoa 4 

39:47 É isso. E acho que é uma questão cultural também, provavelmente. 

Pessoa 1 
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39:51 Sr. Adriano… 

Pessoa 3 

39:53 Eu também acho. 

Pessoa 5 

39:55 É assim, em relação a este tema não consigo falar muito porque na parte do Centro 

Interpretativo estou apenas focada na parte dos conteúdos que vão ser postos na minha 

atividade, em pleno painel. Não estou muito ligada a esta parte, estou mais na parte dos 

conteúdos. 

Pessoa 1 

40:07 Mas ouves alguma coisa das tuas colegas em termos de dificuldades? 

Pessoa 5 

40:11 Normalmente só costumo estar ali com os phones, a ver as entrevistas, por isso eu 

não costumo ouvir muito. Às vezes o que eles comentaram tem a ver com o merchandising,  

ou então da página  (muito ruído) 

Pessoa 1 

40:35 E nas entrevistas que ouves, ouves assim alguns comentários de dificuldades de 

acesso à cultura, de desafios ou alguma forma cultural que se sinta pouco reconhecida ou 

pouco valorizada, da parte dos testemunhos que vocês… 

Pessoa 5 

40:56 O que às vezes dizem é que há partes de Marvila, algumas fábricas antigas ou zonas, 

que não têm tanto reconhecimento como deviam ter. Que deviam ser mais conhecidas, que 

as pessoas por exemplo – não sei a zona em concreto porque eu estou aqui só há cinco 

meses – mas que a zona é conhecida mais pelos bares e pelas saídas do que propriamente 

o conteúdo histórico e cultural que lá tem. E as pessoas que acham que já há mais cá em 

Marvila do que propriamente, pronto esses cafézitos ou bares ou restaurantes, mas sim pela 

parte cultural que se calhar não é tão ouvida ou conhecida. 

Pessoa 1 

41:47 E nesse sentido em termos de acesso vocês estão a tentar também dar voz, dar 

visibilidade... 

Pessoa 5 

41:57 Em termos desse ponto de vista, relativamente à participação, temos tido imensa por 

parte das pessoas da população porque são elas que… É por elas que está a ser possível 

termos os testemunhos delas, para termos estas informações todas, porque nós estamos a 

realizar este Centro Interpretativo com as pessoas. Elas estão muito envolvidas porque é à 

base dos testemunho delas, dos comentários, que vai ser basicamente formado o centro e o 

movimento e a mesa interativa e o painel. Desse ponto de vista a participação delas tem 

sido fundamental. 

Pessoa 1 

42:30 E é fácil ter a participação? 



 

182 

 

Pessoa 5 

42:35 Até agora nós temos tido a participação das pessoas da população na comissão 

organizadora, por isso elas também podem dar a sua opinião sobre o que esperam ou que 

entendem deste Centro Interpretativo. Não somos apenas nós que estamos a dizer ‘vamos 

fazer isto e isto e isto’ e depois elas gostam ou não. Não. Nós temos pessoas da população 

na comissão que também dão a sua opinião e depois fizemos agora 28 entrevistas na 

Crioteca em que as pessoas da população estiveram a vir cá de propósito, ou então nós 

fomos ter com elas, por causa da mobilidade, e é assim que elas têm participado até agora. 

Pessoa 1 

43:28 Sr. Adriano… 

Pessoa 3 

43:30 Nós somos quase todos a mesma coisa. Como eu frisei ali, nós somos independentes. 

Temos dois espaços, não é nosso mas é nosso porque pagamos a renda para irmos aqui e 

ali. E tudo o que fizemos, a bem dizer, é através de reuniões com a junta. Isto é um exemplo: 

terça-feira tenho de estar na junta, mas tenho que estar mesmo, eu com o vogal da cultura 

que é o Brito, e chegamos e vamos já fazer a programação para o ano todo. Ou seja, todos 

os anos nós reunimos. Marvila tem vinte associações. No ano passado fomos três, vamos 

supor, no outro ano vamos a outras três e o outro ano vamos a outras três ou quatro. O que 

é que quer isto dizer? Nós levamos o nosso fado às coletividades e depois o final tem sido 

sempre aqui no auditório, não sei se conhecem o auditório aqui, que é um auditório muito 

bonito. Tudo isso é programado. De resto nós somos autónomos, nós é que mandamos o 

que queremos e ninguém… Eu continuo a dizer, por aquilo que eu sei Marvila vai ter dois 

hospitais aqui: ali onde está o D. Dinis vai ser o hospital aqui da… Parece que é o S. José 

e o Santa Maria que, parece que vão a uma noite de solidão, como eu digo no meu fado. E 

portanto será ali… 

Pessoa 2? 

45:07 Na zona de Chelas, lá para cima? O hospital novo? 

Pessoa 3 

45:13 Para mim aquilo é sempre Marvila, ao lado do D. Dinis… 

Pessoa? 

45:18 O D. Dinis, a escola… 

Pessoa 3 

45:20 É aquilo que eu tenho conhecimento, mas isso já está para ser aprovado há muito 

tempo. O que é que eu posso dizer? Gostávamos de ter melhores soluções mas temos o que 

temos. 

Pessoa 1 

45:35 Mas têm público que costuma vir aos vossos eventos? Têm alguma dificuldade em 

conseguir que as pessoas participem? 

Pessoa 3 
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45:40 Não, ainda agora falamos aí. Nós estamos todos os anos a ir ao Fado às associações, 

aos idosos, sempre tudo esgotado… O Fado sai à rua. Temos 14 fados a sair à rua, aos 

recantos de Marvila. Este ano houve aqui um. Quando sairmos agora aqui da biblioteca, 

houve um aqui e estava tudo cheio de população. Faltam outras coisas? Faltam, mas tem 

que ser. 

Pessoa 1 

46:10 Mas o que é que acha? Acha que é o fado que é uma forma de arte, uma forma de 

cultura e que as pessoas gostam e reconhecem? 

Pessoa 3 

46:15 Marvila não é Mouraria nem Alfama mas Marvila é fado. E temos… eu continuo a 

dizer que para mim a melhor fadista que temos é a Sara Correia, que mora em Marvila. 

Pessoa 1 

46:30 Acho que nunca a ouvi, tenho de ouvir. 

Pessoa 3 

46:31 Diga? 

Pessoa 1 

46:31 Acho que nunca a ouvi... 

Pessoa 3 

46:32 Nunca ouviu a Sara Correia? 

Pessoa 2 

46:33 É ótima. 

Pessoa 3 

46:35 A Sara Correia para mim, atualmente… 

Pessoa 2 

46:37 Se calhar falámos ali há bocado, timidamente, também na ideia de haver mais 

comunicação em rede, mesmo em termos de programação. 

Pessoa 4 

46:47 É verdade. 

Pessoa 2 

46:49 Por exemplo, articulação… isto é o que se deseja em todos os sítios que eu acho que 

só mesmo no Miguel Bombarda, no Porto, é que funciona bem porque eles estão todos na 

mesma rua, que é… Mas por exemplo como faz… agora acabou infelizmente, porque com 

tanta falta de apoio, o Bairro das Artes, por exemplo, que houve durante muitos anos, no 

centro da cidade… Quer dizer, com tanta diversidade cultural, cada vez mais atividades 

culturais a virem à zona, haver uma plataforma... 

Pessoa 4 
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47:20 Um nome qualquer, mesmo um roteiro cultural… 

Pessoa 2 

47:24 Existe a Grafe, eu sei que têm feito um enorme esforço.. Mas de facto neste momento 

é uma entidade privada que faz isso... 

Pessoa 4 

47:32 Só nesta zona, à comunidade criativa que aqui está, é uma coisa... 

Pessoa 2 

47:37 Podia-se fazer um circuito, um sábado por mês em que todas as instituições que 

colaboram estariam abertas e podia haver uma pop-up da Poster aqui ou ali, em que poderia 

também haver iniciativas ligadas à música, mas quer dizer, alguém tem que ter o trabalho 

de articular esta rede... 

Pessoa 1 

47:54 Isso era uma boa ideia para levar à Grafe, eu acho que eles... 

Pessoa 2 

47:57 Eles já têm a rede montada mas eles precisam de recursos. Isto precisa de recursos, 

agora o potencial é enorme. Nós às vezes fazemos cinema ou inauguramos uma exposição 

e estamos sempre naquela: ‘Fazemos terça? Fazemos quinta? Fazemos sábado? Qual o dia 

melhor? Queremos apanhar a população local? Sim, mesmo que venham pouco ,vão vir. 

Como é que comunicamos? Grafe. Publicamos’. Não chega a toda a gente. 

Pessoa 4 

48:24 É que essa plataforma, havendo... 

Pessoa 2 

48:26 Hoje em dia, com meios digitais, é muito fácil distribuir…   

Pessoa 4 

48:28 Não, e é que às tantas cria-se uma  rede de contactos gigante que serve para qualquer 

player. 

Pessoa 2 

48:33 Exatamente, que até pode ter uma espécie de backoffice digital em que a pessoa dá 

uma intenção de datas ou em que alguém diz ‘Olha este fim de semana é o fim de semana 

da zona oriental. Quem é que quer contribuir com um projeto?’ e a própria Poster, que só 

funciona uma vez por ano, pode vir fazer um pop-up. 

Pessoa 4 

48:52 E isso por exemplo é uma prova… eu ainda ontem fui à Junta de Marvila. Eu tinha 

o Poster agendado para 27 de junho… 

Pessoa 2 

48:58 E mudaste? 

Pessoa 4 
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48:59 Não, e se não fossem eles a dizer-me assim ‘atenção que para pôr polícia e para vos 

ajudar tenho o Rock in Rio cá em cima’, eu… 

Pessoa 2 

49:06 Ah, pois é… Não têm recursos… 

Pessoa 4 

49:08 Não, porque eu não estava… eu não ia ligar o Poster com o Rock in Rio, não é? 

Pessoa 2 

49:12 Claro. E é super pertinente. 

Pessoa 4 

49:15 E é super pertinente. Pronto e vou mudar por causa do Rock in Rio, não é? 

Pessoa 2 

49:17 E vais mudar… Pois… 

Pessoa 4 

49:19 Como é lógico mas pronto, lá está, as conversas, as partilhas…. 

Pessoa 2 

49:23 Mas acho que toda a gente deseja estas redes. Elas na verdade, quando existem, são 

feitas pela sociedade civil. Normalmente é uma instituição que se chega à frente e não é 

apoiada nunca. Eu não conheço nenhuma. E o Bairro das Artes, é uma pena, acabou. 

Tiveram mil oportunidades para, todas as instituições locais, culturais, o que fosse, para 

agregarem aquele projeto que juntou e que funcionava muito bem. Eram duas noites com 

uma cidade toda aberta, no centro da cidade, mais ligada às artes, mas porque não também 

ligada à música, porque não ligada aos espaços locais. Mas estas redes que se criam na 

sociedade civil, que muitas vezes é onde elas devem nascer, depois não têm apoios e têm 

que ir mendigar ao Millenium para dar mais um mil euritos, para fazer um mapa destes. 

Um mapa destes é essencial. 

Pessoa 1 

50:23 Estava a dizer há bocadinho que outro dos desafios que previa, que poderia acontecer, 

é que com estas alterações todas que estão a acontecer em Marvila... 

Pessoa 4 

50:31 Já estão a acontecer. 

Pessoa 1 

50:32… ia perder um bocadinho o caráter, a sua identidade. 

Pessoa 2 

50:34 E o Beato também, completamente. 

Pessoa 1 
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50:36 Lembram-se assim de alguma estratégia para tentar, de alguma forma, contornar 

isso? 

Pessoa 4 

50:40 Não, porque isso... 

Pessoa 2 

50:41 Tem que ser política. 

Pessoa 4 

50:42 Não, isso é politiquice. O que está a acontecer é: a zona da Rua do Açúcar por 

exemplo, os restaurantes estão todos a fechar. O Cantinho do Vintage já… portanto, aquela 

zona toda, tudo fechou, já está tudo a ser despejado. O que significa que vai ser vendido. 

Pessoa 2 

51:03 Claro, exatamente, exatamente. 

Pessoa 4 

51:05 É o objetivo. E não fazemos ideia a nível político quais são as licenças que são 

permitidas, se deixam fazer prédios ou se eles são obrigados a manter aquela altura, 

portanto… mas de qualquer forma, até vendo pelo empreendimento grande do Braço de 

Prata, a integração vai desformatar completamente a zona. 

Pessoa 1 

51:30 E como é que se faz pressão para as políticas públicas de alguma forma terem isso 

em consideração? 

Pessoa 2 

51:34 Naturalmente. 

Pessoa 3 

51:34 Desculpe, a mesma coisa que fizeram em Alfama. Alfama estava a ser vendida a  

É um exemplo. Marvila daqui a uns anos é outra Alfama, em que alguém diz ‘Meus amigos 

já ninguém, qualquer dia, de Alfama, vende sardinhas aqui. Passam os ingleses a vender a 

sardinha’. Eu fui cantar ao Bairro Alto a semana passada, num restaurante e nem acho 

palavras. Uma senhora indiana  já tem seis restaurantes no Bairro Alto a dar fado, ao lado 

da Casa do Fado do Chico. No Bairro Alto. 

Pessoa 2 

52:20 Em Alfama a Câmara pôs um travão, mas muito tarde, não é? Foram políticas 

camarárias de limitações de uso e de… 

Pessoa 4 

52:32 É assim, eu por acaso, pessoalmente, e isto é uma opinião pessoal… 

Pessoa 3 

52:36 Eu acho que era altura de divulgar já... 
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Pessoa 4 

52:37… eu acho que a Câmara está muito focada no Hub Criativo. Porque investiu lá muito 

e vai para lá a Web Summit, a Mercedes, pronto. E obviamente que vai ser inaugurado 

antes das eleições. Tanto que aquilo esteve ‘N’ de tempo parado e agora está ao rubro, em 

obras. Mas só está focado ali. 

Pessoa 2 

52:59 Mas considerando que a maior parte do território é propriedade privada, acho eu, só 

através de políticas públicas é que… 

Pessoa 4 

53:08 Sim, só havendo um plano de… eu não sei qual é o plano municipal para ali. 

Pessoa 2 

53:13 Não tem. Tem umas coisas tímidas, eu sei que tem uma coisa para o eixo da estrada 

de Chelas, que é onde nós estamos... 

Pessoa 3 

53:19 Vocês reparam quem é que já está em frente ao Oriental? 

Pessoa 2 

53:26 Ah sim, as entidades… 

Pessoa 3 

53:27 Quem é que já está em frente ao Oriental. Os bares que lá estão. 

Pessoa 4 

53:31 Mas isso tudo sabe que vão desaparecer... 

Pessoa 3 

53:35 Os novos que estão lá, postos agora em frente ao Oriental? No jardim não… 

Pessoa 4 

53:41 Postes? 

Pessoa 2 

53:42 Os bares! 

Pessoa 3 

53:43 Os novos que estão lá agora, os restaurantes novos. 

Pessoa 2 

53:45 Ah, estes da praça! 

Pessoa 4 

53:48 Então mas isso faz parte do edifício Abel Pereira da Fonseca que foi vendido agora. 

Pessoa 3 
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53:51 É isso que eu estou a dizer, vai desaparecer tudo. 

Pessoa 2 

53:57 Logo à partida, como estão a deixar ao desbarato vilas operárias inteiras, por 

exemplo. 

Pessoa 1 

54:04 Mas como é que acham que os atores culturais - agora estamos a falar dos culturais 

do território - como é que eles poderiam de alguma forma fazer pressão…? 

Pessoa 2 

54:09 Não podem. 

Pessoa 4 

54:11 Não sei se conseguem porque é assim: os atores culturais por norma têm poucos 

recursos, lá está, porque a arte é pouco valorizada. 

Pessoa 2 

54:22 Podem fazendo o que a Poster faz, e muito bem, que é desvendando. Mas o desvendar 

tem dois lados. 

Pessoa 4 

54:28 Está bem mas para desvendar tens que ter dinheiro para pagar isso. 

Pessoa 2 

54:31 Não, tu desvendas esta coisa maravilhosa que é a disparidade entre território, a beleza 

arquitetónica, de cultura tradicional, estas coisas todas que se encontram neste micro 

território, não é? E quando tu desvendas vai alguém e quer comprar, e depois quer levar e 

depois quer melhorar e, portanto, desvendar também tem dois lados. 

Pessoa 3 

54:53 E que é que aconteceu em Alfama? Por exemplo, eu vivo sozinho, já tenho uma certa 

idade e vivo sozinho. Chega lá alguém ao pé de mim e diz ‘Olhe você está sozinho, tem 

aqui umas boas centenas de euros’. Eu vejo tanto dinheiro... E quem é que vai para lá? Mais 

um estrangeiro. É o que vai acontecer em Marvila. 

Pessoa 2 

55:16 Pois vai. E no Beato. 

Pessoa 4 

55:18 As cervejeiras também vão desaparecer. 

Pessoa 3 

55:19 Mas quem é o culpado disso? A Rute Lima, que é dos Olivais, o Silvino, do Beato, 

e o Videira que é agora aqui de Marvila. 

Pessoa 2 

55: 35 Mas aquilo é propriedade privada. Como é que eles podem? 
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Pessoa 3 

55:39 Hoje em dia eles têm muita força. 

Pessoa 2 

55:43 Pois têm, pois têm. Eu também acho, principalmente aqui. 

Pessoa 2 

55:49 E se não houver políticas públicas para travar a gentrificação que foi feita nos outros 

bairros todos, e que correu sempre mal, já sabemos… 

Pessoa 4 

55:55 Isto precisava de uma identidade. Precisava que alguém criasse uma identidade para 

a zona. 

Pessoa 1 

56:04 Eu não devia estar aqui a dar muitos comentários mas acho que aqui, numa razão 

mais instrumental ou menos instrumental, a cultura está a ter cada vez mais atenção neste 

território. 

 

Pessoa 2 

56:09 Está bem mas sabe quem é que vem para aqui, porque... 

Pessoa 4 

56:12 Vai deixar de ter, vai ter que deixar de ter. 

Pessoa 1 

56:15 Mas que tal a cultura começar-se a aproveitar disso para…? 

Pessoa 2 

56:19 A aproveitar disso como? Quer dizer, o Ar.Co já faz omeletes sem ovos, não é? 

Pessoa 1 

56:21...Para exigir a sua ajuda também… 

Pessoa 4 

56:22 Nós também fazemos omeletes sem ovos. Aliás, não… temos que pôr o dobro dos 

ovos , nem os abrimos… 

Pessoa 2 

56:30 Exigir que a agenda funcione, é dizer ‘Deem condições para este território funcionar. 

Não está a funcionar, não tem acessibilidades nem transportes públicos, não está ligada ao 

resto da cidade, está aqui ao lado do aeroporto...’ 

Pessoa 1 

56:42 Se eles querem “usar” e promover Marvila como bairro criativo vocês também usam 

o contrário para exigir… 
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Pessoa 2 

56:62 Mas a questão era o que a Mafalda estava a dizer, há uma agenda pessoal da Câmara 

e essa agenda pessoal da Câmara não parece, embora haja estes projetos como o ROCK e 

por aí a fora, incluir os agentes sociais... 

Pessoa 4 

57:04 Ou seja, está muito focado ali no Beato, na questão do Hub. 

Pessoa 2 

57:07 É uma agenda pessoal, não inclui a Associação de Fado... 

 

COFFEE BREAK 

Round 3 

Pessoa 1 

00:32 Então o tema desta mesa está aí escrito na pergunta. 

Pessoa 2 

00:35 Desafios em termos de participação e acesso à cultura. 

Pessoa 1 

00:37 Exato. Então a primeira pergunta que eu vos queria fazer é se o acesso e se a 

participação na cultura é uma participação que vocês têm no trabalho que desenvolvem 

neste território. 

Pessoa 3 

00:49 É. 

Pessoa 1 

00:51 É? 

Pessoa 3 

00:53 O meu trabalho é todo baseado em acessibilidade, portanto. 

Pessoa 1 

00:57 Ok, estás a falar de acessibilidade em termos físicos ou… 

Pessoa 3 

01:59 Não. Físico, cognitivo, em termos de comunicação, em termos de linguagem, na 

forma de escrita também mas é um “bolo” muito grande a acessibilidade. Muito grande 

para umas só costas e implica várias estruturas a funcionar e que nenhuma estrutura 

funciona. E depois é simplesmente triste, porque depois estás num “bolo” em que só 

consegues ficar frustrada porque nenhuma estrutura funciona bem e as coisas são todas mal 

feitas e então fica sempre aquém de chegar a um bom produto final. 

Pessoa 1 
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01:48 Queres dar exemplos um bocado mais concretos do que achas que não funciona? 

Pessoa 3 

01:55 Se eu pedir uma sinopse em braille no gabinete de referenciação cultural, é gratuito, 

tu tens de pedir com cerca de seis meses de antecedência. Tu mandas a sinopse, a sinopse 

é imprimida de um dia para o outro sem tu teres feedback e portanto vem mal impressa e 

tu não lês braille e depois chegas à conclusão que foi tudo mal feito. Eu se meto 

acessibilidades físicas são todas mal feitas, as rampas estão mal feitas, ao edifícios não 

estão… se eu quiser fazer uma sessão descontraída para pessoas com défice cognitivo, 

numa peça, isto é um valor extra muito grande e depois não consigo chegar às pessoas, 

depois tenho uma pessoa no público. 

Pessoa 1 

02:45 E porque é que achas que há esta falta de atenção à adequação e à qualidade? Falta 

de conhecimento? 

Pessoa 3 

02:51 Falta de conhecimento e de formação. E eu como, quer dizer, eu não sou uma 

estrutura para perceber isso tudo... Eu não tive formação nisso sequer. Eu só caí numa 

cadeira. E acho que as entidades competentes por comunicação e acessibilidade deviam 

fazer um melhor trabalho e não o fazem. E depois como ativista eu passo a minha vida a 

mandar reclamações e a maioria nem sequer chega a quem devia chegar, e quando chega 

estão constantemente com desculpas. 

E depois há outro lado que é ainda a acessibilidade dos artistas. Que essa então é um 

pesadelo. 

Pessoa 1 

03:37 A acessibilidade dos artistas? 

Pessoa 3 

03:39 Sim, de chegarem a palcos, terem o mesmo direito de acesso que um artista 

normalizado, terem o mesmo tipo de pagamentos por terem formação profissional e por 

isso é que eu criei este plano de formação … mas não sei, se calhar vocês…. 

Mas pronto, eu tenho aprendido muito isto, também com a relação com o British Council 

porque eles têm um trabalho muito bom lá fora em termos de acessibilidade cultural e é um 

bocadinho com eles que eu tento aprender como funcionar nisto, porque sinto que em 

Portugal há muito pouca experiência. 

Pessoa 1 

04:23 Procuras também ter mais informação e ter alguns contributos da forma como podes 

lidar com isso com outras pessoas mais experientes…? 

Pessoa 3 

04:32 Lá fora, si. Mais experientes e com artistas internacionais que fazem este tipo de 

trabalho. E depois sinto que isto também vem muito com o modelo de apoio às artes que é: 

nós somos obrigados a produzir muito de uma forma que ficamos extremamente esgotados 

e depois é tudo mal feito. Não tens tempo para fazer as coisas. 
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Pessoa 1 

05:00 Alguém quer acrescentar aguam coisa? 

Pessoa 4 

05:07 Eu estou num mundo completamente diferente do seu. No meu caso é galeria, o que 

é bom porque agora a gente consegue expandir e ver outras realidades aqui ao lado que eu 

particularmente não enxergava antes. Mas a pergunta era ‘Onde nós trabalhamos...’ 

Pessoa 1 

05:24 Desafios em termos de acessibilidade e a participação de públicos. Se vocês acham 

que existem esses desafios na vossa galeria ou se os públicos a que vocês querem chegar, 

se chegam sem problema. 

Pessoa 4 

05:35 É, na galeria é mais fluído nesse sentido. O público chega até lá e participam e estão 

presentes Acho que não, não tenho nenhum desafio. As coisas... Depois a galeria já está 

consolidada, né? Já é conhecida, então as coisas acontecem de uma forma mais fluída e 

natural. 

Pessoa 3 

05:57 Mas a vossa galeria é totalmente acessível? Fisicamente? 

Pessoa 4 

06:01 Sim, eu tenho pensado nisso e sim. Ela é térrea, tem uma porta larga. É um armazém 

então… 

Pessoa 3 

06:10 Facilita. 

Pessoa 4 

06:10 Sim, facilita. 

Pessoa 1 

06:12  E públicos locais? Quer dizer, se calhar também não são o público-alvo... 

Pessoa 4 

06:14 Foi o que nós discutimos agora no outro grupo, né? É engraçado que o público local, 

as pessoas daqui, nunca estão presentes lá em inaugurações ou em exposições mas nós 

também fazemos um trabalho com um programa pública, de trazer arte para o lado de cá. 

Também acho que cria um equilíbrio mas também não acho que é... 

Pessoa 1 

06:36 Para o lado de cá… o que queres dizer com isso? 

Pessoa 4 

06:38 Por exemplo os murais todos aqui fora da galeria é uma parceria da Câmara, da GAU 

e da Underdogs e nós fazemos também street art, tours com foco no street art, mas acaba 



 

193 

 

npassando pelos… por Marvila também. Mas tenho que refletir um pouco mais sobre a 

questão. Está muito profunda. 

Pessoa 5 (?) 

07:01 O projeto que eu estou a trabalhar, na Traça, como junta imagens ou objetos de 

natureza muito diferentes, gera uma participação assim muito… ou seja, como nós lidamos 

por um lado com imagens, filmes de família que as pessoas têm em casa, trazem, nós 

digitalizamos, e que depois trabalhamos também com artistas que fazem coisas a partir 

dessas imagens e depois durante a Traça, o projeto junta as duas coisas, os materiais em 

bruto que as famílias comentam... E depois também, por exemplo, no segundo ano que 

trabalhámos a performance, ou seja, atores e  bailarinos que trabalharam naquelas imagens 

e depois fizeram as suas apresentações, se calhar isso faz com que haja pessoas que 

habitualmente por exemplo não iriam ao teatro, vão. Porque se sentem implicados, porque 

sentem que, acho eu, lhes diz respeito de alguma maneira, mas tenho de dizer que acho que 

foi depois da segunda edição, os meus chefes sugeriram que a Traça se candidatasse ao 

prémio Acesso Cultura e eu fiquei muito surpreendida sem saber muito bem qual seria a 

razão.. 

Pessoa 3 

08:19 Porque tem.. eu fui júri do prémio no ano passado e eles têm... 

Pessoa 5 

08:21 Ah então isto foi no ano passado... 

Pessoa 3 

08:23 Há todos os anos. Mas tens vários tipos de acessibilidade, pronto. 

Pessoa 5 

08:28 Não me lembro se foi no ano passado que a Traça se candidatou... 

Pessoa 3 

08:30 Não foi no ano passado. Deve ter sido este ano. 

Pessoa 5 

08:33 Ou no outro anterior… mas foi, quer dizer, foi um bocadinho essa a justificação. Foi 

esse cruzamento de pessoas que habitualmente… nós quando falamos de público falamos 

com públicos diferentes e portanto a Traça não vê… o projeto não vê as… Ou seja, cada 

pessoa participa de maneiras diferentes mas no fundo da mesma maneira, porque o projeto 

depende da participação de todos, de todas estas pessoas que têm relações diferentes com 

as imagens. Aqui no território não posso falar especificamente porque estamos a começar 

a trabalhar. 

Pessoa 1 

09:21 Mas tem sido fácil, até agora, no vosso trabalho atrair esses públicos diferentes a que 

vocês pretendem chegar? 

Pessoa 5 

09:28 Pois eu não sei se temos esse desejo dos públicos diferentes mas até agora temos 

entrado em contacto sobretudo com coletividades e associações e temos… o projeto tem 
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sido bem acolhido. O que as vezes sinto é que, ou seja, quando falamos não através de 

associações, os tais mediadores, mas falamos diretamente com sei lá, pessoas que 

encontramos na rua, sinto assim às vezes alguma resistência ‘Lá vêm estes de fora fazer 

coisas connosco’. Foi coisa que estou a sentir de novo aqui que não tinha sentido nos outros 

sítios onde nós trabalhámos, apesar de haver sempre alguma resistência aos… 

Pessoa 3 

10:15 Mas porque achas que eles se sentem explorados. É, é, é nesse sentido. 

Pessoa 5 

10:19 Sim, participei numa sessão do grupo comunitário aqui, o Quarto Crescente, e senti 

num instante essa reação a projetos que consideram externos e que precisam… 

Pessoa 3 

10:29 Mas se calhar porque não percebem o lado intelectual do projeto. Achas que é isso? 

Não sei, estou a perguntar. 

Pessoa 5 

10:35 Em relação à Traça eu ainda não sinto isso, mas quando participei no grupo 

comunitário senti que era um conflito, digamos. 

Pessoa 2 

10:49 Por exemplo, nós que trabalhamos em projetos cujo apoio às vezes é estatal, os apoios 

estatais vão tomando várias formas conforme as governações. Um dos fatores chave dos 

últimos anos é o trabalho com as comunidades e de repente um trabalho, por exemplo, eu 

falo de artes cénicas, que é um trabalho que tem de ter uma dimensão profissional, ou que 

nós enquanto opção, enquanto companhia que produz determinado tipo de objeto quer 

trabalhar com profissionais, se quiséssemos aceder ou simplificar a nossa proximidade com 

os órgãos de poder tínhamos de estar a fazer coisas com as comunidades. Porque um dia é 

as comunidades, outro dia é para a infância, outro dia é a internacionalização de projetos… 

É conforme a governação e andamos todos ao sabor de agradar a gregos e a troianos. E as 

populações são azucrinadas pelos agentes locais que têm que justificar os apoios. E então 

a determinada altura têm uma overdose e ‘lá vêm aqueles chatear-me a cabeça e não me 

deixam estar em paz em casa’. Eu já disse isto na primeira mesa e reafirmo, porque por 

exemplo eu estive a trabalhar com algumas pessoas aqui de Marvila e elas andavam numa 

roda viva, pareciam baratas tontas a correr de uns projetos para os outros e são os 

próprios… elas já não são donas do seu tempo... porque os próprios projetos têm que gerir 

o tempo delas para elas poderem estar em todas e para justificarem a participação dos 

cidadãos locais. E isto é uma chatice. 

Portanto, o que eu acho é que a cultura não pode ser uma coisa impositiva, uma coisa é nós 

divulgarmos aquilo que fazemos, aproximarmos as pessoas dos objetos, explicar o que 

estamos a fazer. Outra coisa é de repente andarmos atrás das pessoas, a querer torná-los 

consumidores culturais. Porque eu acho que é isso, muito, que está a acontecer e tem que 

haver um limite para isto. Isto tem que acontecer com alguma naturalidade, que não pode 

ser forjado e condicionado. 

Pessoa 1 

13:18 E como é que essa forma mais sustentada de o fazer … 
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Pessoa 3? 

13:23 Não, mas eu acho que as estruturas não são obrigadas a trabalhar com a comunidade. 

Eu acho que são obrigadas a trabalhar com aquilo que sentem necessidade que querem 

trabalhar. Eu percebo que o modelo de apoio às artes às vezes obriga a coisas que não é 

aquilo que as estruturas têm o desejo de fazer mas acho que devem continuar a fazer o 

desejo que têm, de continuar a trabalhar. Eu trabalho com pessoas com… eu trabalho com 

comunidades mas porque elas é que me procuram, não é bem… mas eu não vejo isso como 

o foco central do meu trabalho. Aliás eu não sei muito bem como, mas deficientes acabam 

a vir parar comigo porque eu “caí” como deficiente mas não foi… Eu para mim, fazer um 

trabalho com eles e com bailarinos profissionais, os meus projetos e as propostas que eu 

apresento são as mesmas e o nível de exigência é o mesmo. 

Pessoa 2 

14:12 Mas como a questão é exatamente essa… 

Pessoa3 

14:15 Agora eu acho é que há espaço para tudo na mesma. 

Pessoa 1 

14:18 E eu acho que o que a estava a dizer é que, devido à falta de apoios que há 

normalmente para as artes, as pessoas começam a ir um bocadinho mais de encontro àquilo 

que as agendas de financiamento pedem, não é? E neste caso esta coisa da participação 

tornou-se um bocadinho numa buzzword... 

Pessoa 3 

14:35 Mas porquê? Porque passam a olhar para números, não é? 

Pessoa 2 

14:35 Exatamente e sobretudo é muito cansativo para as pessoas, é uma exploração de... 

Pessoa 5 

14:42 Mas isto é uma discrepância enorme, porque circulam milhares de euros que para 

serem recebidos precisam de pessoas. 

Pessoa 2 

14:50 Exatamente, precisam de justificar a participação das pessoas das comunidades e, 

como há um grupo de pessoas disponíveis para que isso possa acontecer, são sempre elas a 

quem é requerido. O que eu sinto necessidade é que de facto os espaço tenham outra… 

sejam abertos de outra maneira às comunidades e que a divulgação seja feita… possa ser 

pensada de outra maneira. Nos cafés, porta a porta… sei lá... 

Pessoa 3 

15:17 Sim, a divulgação, eu vejo dificuldade nisso. Na divulgação eu vejo um grande 

problema com os gabinetes de comunicação 

Pessoa 2 

15:26 Em lojas e condomínios, fazer uma reunião, sei lá, estou a pensar em voz alta... 
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Pessoa 4 

15:26 Um portal da cultura específico… 

Pessoa 3 

15:28 Portais, não sei, ou um gabinete de comunicação que funcione como todos... 

Pessoa 2 

15:36 O que é que se faz em Marvila? O que é que se faz na Biblioteca de Marvila? Será 

que muita gente aqui sabe? A porta está aberta? Não. A porta... já disse isto também na 

outra mesa, tem imensos constrangimentos físicos, arquitetónicos, visuais. Todos nós, nos 

nossos espaços, se calhar temos de pensar nisso. Continuo a achar que as pessoas só se 

fidelizam aos espaços onde do ponto de vista afetivo reverbera alguma coisa dentro de si 

próprios. É assim, nós hoje temos... vá lá pensar nisso… nós temos streaming, nós temos 

Netflix’s, nós temos as MEO’s que andam para traz e para a frente, podemos ver programas 

em diferido, a televisão tem uma oferta… Eu posso estar sentada no meu sofá… O que é 

que me faz sair à rua? O que é que me faz ir comprar a um sítio? É alguma desinformação 

tecnológica e, por outro lado, é ‘Eu vou àquele espaço porque naquele espaço sinto-me 

bem’. Logo, os espaços têm que nos fazer sentir bem. Têm que ser afetivos. 

Pessoa 1 

16:52 E como é que fazem isso? Como é que os espaços se tornam afetivos? O que é que 

acha? 

Pessoa 6 

16:56 Vendendo pastéis de bacalhau e imperiais. É o segredo. 

Pessoa 1 

16:59 Acha? 

Pessoa 6 

17:01 As pessoas que vão ao Braço de Prata vão lá para comer uns pastéis e cervejas e 

depois acabam por ficar para os concertos e acabam por ver as exposições e acabam por ir 

para as aulas de dança de kizomba e, como o Ministério da Cultura não permite que as 

companhias de teatro tenham bares e restaurantes, a malta não vai ao teatro. Mas vai ao 

Braço de Prata. De repente vê-se metido numa festa de teatro com um copo de cerveja na 

mão. 

Pessoa 3 

17:27 Eu falo por mim, eu... todos os espaços são inacessíveis, neste momento, culturais, 

praticamente quase todos de artes performativas… Eu só vou a espaços em que tenho 

alguma conexão com alguém que trabalha ali ou com a programação que fazem, que me 

interessa. Porque senão não vou. Dá-me tanto trabalho estar a ligar e a perceber a dinâmica 

e a gestão toda só para entrar que não tenho sequer… 

Pessoa 1 

17:48 Não está disponível normalmente nos sites essa informação? 

Pessoa 3 
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17:50 Não está disponível nos sites, apesar de ser uma das premissas da acessibilidade em 

termos de comunicação. Sim, não se sabe onde estacionar ou onde se pode parar o carro ou 

se a entrada tem… ou se tem casa de banho adaptada ou... Tens que ligar. E depois quando 

chegas ao sítio… e mesmo assim chegas ao sítio e confrontas-te com uma série de 

inacessos. Pronto. Eu como público só vou aos espaços que sinto que tenho uma conexão, 

uma afinidade ou com a programação ou com o diretor ou com o programador. 

Pessoa 2 

18:28 Pronto, mas para além disso as pessoas... por exemplo eu falo do Meridional porque 

é aquilo que eu conheço. As pessoas voltam lá porque se sentem em casa. Há qualquer 

coisa no espaço, da forma como nós recebemos o público, que tem a ver com a afinidade 

afetiva com o lugar. E portanto, eu acho que hoje os espaços para serem lugares onde as 

pessoas vão e voltam a ir têm que ter... as pessoas têm que sentir que estas paredes são para 

elas. 

Pessoa 1 

19:02 Como é que isso se faz sem ser através das pessoas que estão por detrás deste espaço? 

 

Pessoa 2 

19:07 Tem a ver com a decoração, tem a ver com as cores, tem a ver com uma data de 

coisas. Eu este fim de semana… 

Pessoa 6 

19:15 E uma coisa fundamental na biblioteca de Marvila: é um crime colocarem máquinas 

de serviço de café na zona do bar. Qualquer pessoa gosta de ir a um sítio onde haja um bar 

e aqui a Biblioteca de Marvila tem um bar mas, no lugar do bar, tem máquinas. Não há 

ninguém a fazer nada? 

Pessoa 2 

19:35 E sobretudo há muita gente desempregada... 

Pessoa 1 

19:36 Eu acho que neste caso é a questão de falta de recursos humanos. 

Pessoa 2 

19:39 Mas então abram concurso… 

Pessoa 6 

19:40 Mas os bares pagam-se. A Fábrica do Braço de Prata não precisa do subsídio de 

ninguém. A Fábrica do Braço de Prata nunca recebeu um tostão de subsídios e temos 26 

colaboradores, pagamos 30 mil euros de salários por mês, sem ter subsídio nenhum, porque 

a Fábrica paga-se a si própria. Porquê? Porque não mete máquinas de café no lugar dos 

bares, mete pessoas a servir, que são simpáticas para os clientes e as pessoas gostam de ir 

à Fábrica conversar com o tipo que está no bar, beber uma cerveja, um pastel de bacalhau 

e os bares pagam-se a si próprios. Como é que a Biblioteca de Marvila tem um bar com 

máquina? 

Pessoa 3 
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20:12 Mas isto é uma biblioteca, ali nem se pode fazer barulho. Eu venho aqui quase todos 

os dias ensaiar, eu tenho muitos projetos aqui, e ali naquela zona nós estamos ali a ter esta 

conversa e as pessoas que estão a estudar não conseguem estudar. Então estão sempre a 

dizer ‘Tem que ter silêncio’. Portanto, fazer uma dinâmica de bar ali… aquilo tem de ter 

outra estrutura, a biblioteca tem que ter obras, pronto. 

Pessoa 6 

20:36 Tem, a malta quis ir toda lá para baixo. 

Pessoa 3 

20:40 Aquilo é a zona dos livros, portanto… 

Pessoa 1 

20:41 Mas eventualmente noutra zona que não aquela… 

Pessoa 2 

20:45 Porque as coisas não são pensadas com esta humanidade. Hoje, de facto, o que 

fideliza as pessoas aos sítios são as zonas para as pessoas. Nós podemos ter encontros 

humanos. 

Pessoa 4 

20:55 É o ambiente… 

Pessoa 2 

20:56 É o ambiente. Porque de outra forma é muito mais cómodo estar em casa a carregar 

no botão. Dizem muito mais coisas e é muito mais interessante. 

Pessoa 1 

21:07 Nuno tem mais alguma coisa a dizer sem ser a vossa estratégia de vender cervejas? 

Que ache que faz sentido. 

Pessoa 6 

21:12 Em questão de participação e acessos à cultura, a Fábrica é só participação. Nós não 

temos uma oferta, ao contrário do Teatro Meridional que tem de montar uma peça de teatro 

ou organizar exposições. Limitamo-nos a contar com a participação às exposições que nós 

oferecemos. Já fizemos mais de mil exposições em 13 anos, são artistas que propõem as 

suas e nós limitamo-nos a selecionar os portfólios; os concertos que se fazem são os 

músicos que propõem; ou seja, a Fábrica só existe porque há muita participação. Nós não 

criamos nada, nós não oferecemos nada, limitamo-nos a acolher a participação. 

 

Pessoa 1 

21:46 E porque é que acham que são um espaço tão atrativo? Porque é que as pessoas vos 

procuram? 

Pessoa 6 
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21:51 Porque somos um lugar, por exemplo, que paga melhor aos músicos na cidade. Os 

músicos que lá tocam recebem mais na Fábrica do Braço de Prata do que recebe, por 

exemplo, no Casino de Lisboa. 

Pessoa 3 

22: 02 Mas vocês compram ou são acolhimentos? Compram o projeto, o espetáculo ou é 

acolhimento? 

Pessoa 6 

22:09 O músico toca e há uma bilheteira. As pessoas para ir ao concerto pagam. 

Pessoa 3 

22:12 É acolhimento sim. 

Pessoa 6 

22:14 No final da noite dividimos a bilheteira por todos os músicos dessa noite e a nossa 

preocupação é pagar entre 50 e 60 euros no mínimo. Se a noite estiver cheia recebem 100 

cada músico. Todos recebem por igual. Portanto, eles vão à bilheteira mas a Fábrica não 

fica com nenhuma percentagem da bilheteira, 100% da bilheteira é para os músicos. Eles 

sabem bem disso, sabem que lá são respeitados, que todo o dinheiro que se vai fazer na 

bilheteira é dividido pelos músicos, nós não cobramos percentagem. Porque é que não 

cobramos percentagem? Porque nós vivemos é do bar e do restaurante. Nós não vivemos 

da bilheteira. Como vendemos perto de 30 a 40 mil euros de obras de arte por ano, pessoas 

que expõem, que vão lá expor, vendem e 100% do valor das obras é para os artistas. Nós 

não cobramos nenhuma percentagem sobre as obras. Significa que ao longo de 13 anos, 

imagine, nós já passamos dos bolsos das pessoas que vão à Fábrica e que pagam a entrada 

para os bolsos dos músicos mais de dois milhões de euros. Em 13 anos passamos dois 

milhões de euros dos bolsos das pessoas que lá vão… e as pessoas não são extorquidas, as 

pessoas vão porque querem, pagam, sabem que os concertos são bons e os concertos são 

sempre resultado da participação. São os músicos que querem ir tocar lá. 

Pessoa 1 

23:20 E nessa seleção que fazem das propostas que vos chegam têm algum cuidado..? 

Pessoa 6 

23:23 Temos imensos cuidados, nós rejeitamos mais de 60% das propostas musicais que 

nos chegam.. 

Pessoa 1 

23:28 Mas os cuidados são em termos do que é que o vosso público, o público que costuma 

frequentar a Fábrica, gostará de ouvir ou…? 

Pessoa 6 

23:34 Vamos justamente medindo o efeito. Primeiro temos um critério que chamemos 

puramente abstrato e estético. Ouvimos a proposta, gostamos do músico, vemos o portfólio 

do artista, gostamos. Depois vamos vendo como estes músicos atraem ou não atraem 

públicos, como estas obras de arte se vendem, atraem ou não atraem pessoas para as 

inaugurações, e ao longo dos anos fomos encontrando critérios que são resultante do 

impacto desta participação. Portanto, ninguém vai à Fábrica para ir beneficiar de uma 
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oferta. Não, as pessoas vão à Fábrica porque querem vir lá um dia a tocar, ou já tocaram, 

ou querem expor ou já expuseram.. e é desta mistura de artistas... nós já recebemos mais de 

mil artistas plásticos, já recebemos mais de quatro mil músicos, em 13 anos… 

Pessoa 1 

24:22 E acha que são esses artistas que depois trazem os públicos ou..? 

Pessoa 6 

24:25 É, são esses artistas que fazem o público, são esses que fazem a vida da Fábrica. 

Portanto, a Fábrica é uma comunidade de 30 a 40 mil pessoas que circula, que se reconhece 

ali, que faz coisas ali e que saem para irem lá apresentar, que trabalham para ir lá fazer a 

sua exposição e nós limitamo-nos a ter um bar e restaurante para sustentar aquela instituição 

aberta sem depender de subsídios. Por isso não estamos preocupados em envolver a 

comunidade local porque não temos de prestar contas a ninguém. 

Pessoa 3 

24:57 Porque não têm de fazer candidaturas. 

Pessoa 6 

24:59 Não concorremos. 

Pessoa 1 

24:59 Mas têm interesse em que a comunidade local também chegue lá? 

Pessoa 6 

25:03 Ah sim, mas a comunidade local chega de uma maneira muito bizarra. Rouba-nos 

menina… roubaram-nos nove computadores portáteis, quatro máquinas de filmar, quatro 

mesas de som, muitas obras de arte… Eles vão lá, nós não fazemos controlo de entradas, 

sabemos que são os habitantes do bairro e que participam roubando coisas. É o preço a 

pagar. Esta é a participação local. Portanto temos o orgulho de saber que há pelo menos 

aqui em Marvila nove computadores portáteis que foram fornecidos pela Fábrica do Braço 

de Prata. 

Pessoa 1 

25:36 Mas como é que sabem que foi a população de cá? 

Pessoa 6 

25:39 Sim, nós sabemos quem são os tipos que roubam. Já apanhamos alguns em flagrante. 

De vez em quando vão a tribunal porque o tipo é apanhado pela polícia, a polícia leva-o a 

julgamento, eu tenho que ir prestar declarações e dizer ‘deixe lá o senhor sossegado’... 

Pessoa 1 

25:52 Se calhar atraem alguns públicos com cervejas, outros com computadores… uma vez 

que entram ficam lá, assistem a um teatro, levam um computador… 

Pessoa 6 



 

201 

 

25:59 Depois não querem pagar...Vão lá, bebem, bebem, depois dizer ‘vocês são muito 

ricos, deixem-me ir embora, não quero pagar’. Umas vezes não paga, outras vezes paga. 

Temos muita interação com o público local mas de uma maneira um bocadinho... 

Pessoa 1 

26:13 Suis generis... 

Pessoa 6 

26:14 ...delinquente… 

Pessoa 1 

26:16 Alguém quer acrescentar algum coisa? Acho que temos de acabar. Sobre este tema 

de acesso e participação… 

Pessoa 2 

26:26 Acho que o acesso e participação passa por divulgação . Muita divulgação. E acho 

que é aquela coisa que eu volto… preciso de uma plataforma que junte estas estruturas, que 

divulgue e que faça a ponte... 

Pessoa 4 

26:41 Precisamos estar mais conectados. 

Pessoa 1 

26:42 Plataforma online ou analógica? 

Pessoa 2 

26:45 Online. Mas que haja alguém que tenha também um rosto humano e que possa... 

Pessoa 4 

26:53...agregar. 

Pessoa 3 

26:54 E tem a ver com a linguagem também usada, na forma de expor este tipo de coisas. 

A maioria das pessoas não tem o acesso para perceber a linguagem artística. Eu falo por 

mim, eu às vezes leio projetos mas eu acho que a linguagem é muito complexa, a linguagem 

artística. E depois não chega às pessoas, pronto. E acho que muito também parte porque as 

estruturas não comunicam. E então torna-se obtusa toda a programação e a forma como se 

instala. E é esta história, é a mesma coisa da acessibilidade física. Se não perguntas a 

alguém que está numa situação assim tu não vais saber se é realmente acessível. Se não 

levas alguém com autismo não percebes se a pessoa vai perceber, ou alguém com uma 

dificuldade, se vai perceber a tua proposta ou… Acho que às vezes fechamos demasiado as 

coisas para um público demasiado elitista, só isso. E que não são o público real. 

Pessoa 1 

28:06 E às vezes pensamos que percebemos de realidades que não são as nossas. 

Pessoa 3 



 

202 

 

28:10 E acho que não vamos perguntar. Não perguntamos, estamos com demasiados medos 

em perguntar coisas. 

Pessoa 1 

28:17 Ou achamos demais que sabemos. 

Pessoa 3 

28:18 Exato. 

(Conversa paralela ao mesmo tempo): 

Pessoa 2 

26:59 Então não acreditas em quê Nuno? Diz lá... 

Pessoa 6 

27:03 Não acredito que nós tenhamos a ganhar em fazer parte de uma plataforma de 

divulgação Eu acho que quanto mais clandestinos, quanto mais resistentes, melhor. 

Pessoa 2 

27:16 Seremos sempre clandestinos, dada a informação que tu tens neste momento, o 

mundo de informação diário, de todos os lados, és sempre clandestino neste momento. Ou 

tens canais direcionados ou... Só vai à procura de ti.. Eu só vou ao Braço de Prata quando 

quero saber o que há lá, quando quero sair à noite. E vou escolher. Mas sabendo ‘O que há 

hoje aqui à noite? Gostava de saber o que há hoje aqui à noite, tirando o Braço de Prata’. 

Estás a ver, uma plataforma onde se possa saber o que é que está a fazer o João Garcia 

Miguel sem ter que ir checar a qualquer sítio, estás a perceber? Gostava. Eu ali no teatro, 

às vezes… 

Pessoa 6 

27:58 Mas que não fosse da iniciativa da Câmara. Quando se mete instituições públicas.. 

Pessoa 2 

28:04 Achas? 

Pessoa 6 

28:08 Depois aquilo entra nas lógicas de preferência… Vê a agenda cultural que faz parte  

Pessoa 2 

28:17 Não. 

Pessoa 6 

28:18 Eu costumo ver às vezes... 

Pessoa 1 

28:20 Olhem obrigada, acho que foi muito produtivo. Temos aqui muito sumo. 

(conversa sobre a troca de mesa) 

Pessoa 6 
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28:40 Que a Câmara permita a ocupação de espaços públicos num regime semelhante à 

Fábrica do Braço de Prata. Que as pessoas ocupem esses espaços, vão lá fazer concertos, 

vão lá fazer exposições, sem ser submetidos a critérios de avaliação, que os deixem à solta. 

Que deixem de querer financiar as nossas atividades culturais, deixem de querer avaliar as 

nossas candidaturas sob critérios que eles acham que são sociais, estéticos, económicos, 

políticos... 

Pessoa 1 

29:18 Mas foi o que aconteceu com a Fábrica? 

Pessoa 6 

29:19 Foi o que aconteceu com a Fábrica. 

Pessoa 1 

29:20 Mas se calhar porque também quem estava por detrás da Fábrica já tinha currículo, 

já tinha provas dadas de que...não é? Se calhar não precisou de fazer essa candidatura... 

Pessoa 6 

29:27 Não porque aquilo não era da Câmara. Isso é o grande segredo da Fábrica, se calhar 

se tivesse sido a Câmara não existia a Fábrica do Braço de Prata. Quando a Câmara entra 

destrói tudo. 

Pessoa 1 

29:34 Quem é que ofereceu então o espaço? 

Pessoa 6 

29:35 O privado. O dono do edifício. Fui eu que fiz um acordo com o dono do edifício, que 

queria comprar a antiga Fábrica do Braço de Prata para fazer aquele condomínio privado 

ao lado. Tinha ali aquele edifício fechado e eu disse ‘Está aí abandonado’… 

Pessoa 1 

29:45 Pois o problema é como é que a Câmara cede a uns e depois os outros vão dizer que 

também não cedem… 

Pessoa 6 

29:53 Só em 2016 é que a Câmara passou a ser proprietária do edifício e a primeira coisa 

que fez foi aparecer lá a pedir uma renda. O meu acordo com o proprietário era pagar zero 

euros, a Câmara mal se tornou proprietária queria 12 mil euros de renda. E logo a seguir 

começaram a chegar umas pessoas que vinham ver salas. Aquilo agora era da Câmara, iam 

ocupar várias salas. Iam balcanizar o edifício e aí é que eu tive que me opor à Câmara. Por 

isso é que eu me recuso a fazer um contrato de arrendamento com a Câmara. A Câmara 

quer fazer um contrato comigo. Nós estamos ilegais. Aquilo é da Câmara mas nós não 

assinamos um contrato com eles, porque nós sabemos que a partir do momento que a 

Câmara começar a ser proprietária daquilo vai fechar a Fábrica como fizeram ao Vai dizer 

que a instalação elétrica não está bem feita, os esgotos não circulam bem e arrebentam com 

a Fábrica. Por isso eu tenho uma posição completamente rebelde a qualquer tipo de 

interferência das instituições da Cultura e da Câmara. E a nossa Câmara, sabemos, eles 

querem é promover Marvila como a nova Manhattan de Lisboa e vão querer que o Teatro 

Meridional e o Underdogs fiquem por lá para dar a ideia que tem uma cultura local... 
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Pessoa 4 

31:12 Nós já recebemos pedidos para fazer publicidade, ou seja, publicidade do bairro de 

Marvila para o Prata em que a Underdogs é a galeria de arte da zona e nós não quisemos. 

Pessoa 2 

31:25 É evidente que o poder político capitaliza em absoluto logo tudo e tenta orientar e 

estruturar no sentido que lhes possa interessar. Temos que, como diz o Nuno, ter muita 

consciência do projeto que temos, uma identidade muito clara dos pressupostos e dos 

objetivos e é evidente que, as concessões têm um… 

Pessoa 6 

31:58 A Câmara que ponha ao serviço dos artistas o edifício da Só isso. Porque é que não 

fazem isso? 

Pessoa 1 

32:09 Outros interesses se levantam. 

Pessoa 6 

32:10 Sabe quais é que são os interesses? Vocês já estudaram isso? 

Pessoa 1 

32:12 Diga? 

Pessoa 6 

32:12 Já estudaram quais é que são os interesses que estão por trás da modernização da 

escola... 

Pessoa 1 

32:15 Já ouvi tantas histórias: nova travessia, nova rede TGV, já ouvi uma data de histórias 

diferentes… 

Pessoa 6 

32:22 Podia ser parte do vosso projeto de investigação, o porque é que aquilo está assim... 

Pessoa 1 

32:24 Sim, sim, sim… nós sabemos. 

Pessoa 6 

32:27 Aquilo foi dado aos bombeiros. Porque é que não estão lá os bombeiros? Porque é 

que os bombeiros do Beato estão estacionados lá em baixo ao pé da... 

Pessoa 1 

32:33 Projetos que estão para ser mas nunca mais são. 

Pessoa 6 

32:36 Não, porque os bombeiros parasitam os comerciantes locais, vivem nos bares e estão 

lá estacionado nos bares... 
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TROCA DE MESA 

Pessoa 1 

33:30 Bem vindos. É a última. Já estão fartos ou ainda está a ser interessante? 

Pessoa 2 

33:39 Não, não estamos. As lutas estão cada vez a subir mais. 

Várias pessoas 

33:43 Pois estão. Isto agora vai ser interessantíssimo. Subiu aqui na última…Mas somos 

sempre interrompidos. Nunca nos deixam chegar lá… Nós vamos continuar à tarde… 

Pessoa 1 

34:01 Acho que esta mesa vai ter de ser um bocadinho mais rápida que as outras porque 

estamos um bocadinho atrasados no tempo. Então a questão desta mesa é o acesso à cultura 

e a participação na cultura. E a primeira pergunta que eu vos queria fazer é se isto é uma 

preocupação que vocês têm no vosso trabalho. O acesso e a participação. E que tipo de 

desafios é que encontram. 

Pessoa 2 

34:24 Quando falamos de acesso, falamos de acessos de todo o tipo? 

Pessoa 3 

34:29 Geral. 

Pessoa 1 

34:29 Todo o tipo de acesso. 

Pessoa 2 

34:33 Sim, falando nós, Kunsthalie, sim, um dos pilares do projeto tem sido esta ideia do 

acesso. Do acesso enquanto estratégia pública de uma entidade que é financiada e portanto 

desde início uma das nossas lutas é as exposições serem sempre gratuitas, no sentido de 

que acreditamos que isso é menos uma barreira para a pessoa poder entrar no local. 

Infelizmente depois temos alguns problemas de acesso. A nível de acessibilidades físicas 

termos problemas, porque é uma cave e portanto temos escadas para baixo, só conseguimos 

ter acesso a cadeiras de rodas no rés do chão, não conseguimos ter abaixo, mas não temos 

dinheiro para pôr elevador, porque o espaço está alugado não sabemos por quanto tempo, 

e somos financiados e o financiamento não chega para isso, pronto. Portanto, obviamente, 

o acesso a cegos e amblíopes e essas coisas todas estão na nossa cabeça mas não temos 

meios para fazer algumas delas, para solucionar algumas delas. A nível de participação, o 

que é que vocês entendem aqui por participação? 

Pessoa 1 

35:55 Participação é o engajamento do público nas vossas atividades e a participação desse 

mesmo público nas atividades que vocês desenvolvem. 

Pessoa 2 
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36:06 Em termos de participação então, não sei como é que vou responder a isto mas… O 

tempo de participação ou engajamento ou de toda essa ideia de constituição de uma 

comunidade ou o que quer que seja tem sido.. é uma coisa obviamente transversal ao projeto  

Acho que nós todos criamos o que quer que seja ou temos espaço ou temos companhias, 

ou isto ou aquilo, porque acreditamos que é nessa participação que todos temos alguma 

coisa a ganhar e a retribuir depois também ao público e à cidade e aos visitantes. Nós temos 

um público muito específico. É um público já da cultura, é um público das artes e portanto 

quem nos procura são essas pessoas e, nesse sentido, há uma ideia mais uma vez de 

“comunidade”. Obviamente que esses públicos foram alargando com os turistas que vêm a 

Lisboa e que são turistas também, alguns deles por exemplo, turistas das artes, portanto 

passam pelaHá uma ideia de participação também quando convidamos… porque nós 

trabalhamos festivalmente com artistas internacionais que vêm e alguns deles ficaram a 

viver na cidade, alguns deles mudaram-se para a cidade, alguns deles vêm produzir coisas 

a Lisboa, porque há uma ideia, das coisas que falámos lá em baixo, há uma ideia que ainda 

tínhamos muito bons artesãos e fazedoras e portanto havia um know-how que era e 

relativamente barato ainda. Portanto, uma das coisas que nós construimos foi uma boa 

relação com alguns destes fazedores e há artistas que trabalharam connosco numa 

exposição e neste momento vêm a Lisboa produzir peças em pedra ou produzir peças… 

porque lhes sai mais barato que produzir em Londres ou em Berlim onde eles vivem. Acho 

que esta participação é isto tudo, é tu devolveres também à comunidade de alguma forma 

o dinheiro que as artes nos dá... Estamos sempre a dizer que nos dão dinheiro e nós 

produzimos, fazemos produção cultural, não é? E nós produzimos depois. E nesse sentido 

para nós a participação é também isto, é esta possibilidade de criar estas... 

Pessoa 3 

38:22 Parcerias? 

Pessoa 2 

38:23 ...estas parcerias que, parte delas, não são parcerias. É um método quase de manter 

as coisas vivas como nós falávamos há bocadinho e de manter a produção ativa e que são 

relevantes, obviamente, depois... 

Pessoa 3 

38:30 Não, e economicamente também tem.. claro, claro... 

Pessoa 1 

38:36 Mas então o já está estabelecido e então os vossos públicos… 

Pessoa 2 

38:41 Os públicos estão estabelecidos. Obviamente que nós queríamos crescer e este 

crescimento, não no crescimento neoliberal da coisa, nós queremos ser minimais e 

queremos fazer pouco e queremos ser uma instituição pequena e queremos lutar contra as 

ideias neoliberais do crescimento, mas podíamos crescer nessa parte dos públicos a um 

nível mais cá de formação, mas não temos meios e... Há um target específico de alunos de 

artes e coisas assim que nós queríamos chegar ainda de outra forma. 

Pessoa 1 

39:18 Obrigada. Alexandra… 

Pessoa 4 
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39:21 Então, relativamente à questão do acesso à cultura eu acho que esta biblioteca é 

paradigmática, não é? Está aqui num bairro social, tem trazido muita gente que, à partida, 

não viria a uma biblioteca nem viria assistir a espetáculos de teatro, de cinema, de música, 

e que vem, não é? Portanto, no fundo a cultura veio aqui para uma zona que não seria 

expectável e isso faz toda a diferença e também trazer pessoas de fora. O Centro 

Interpretativo, no fundo, tenta reforçar um pouco também esta... continuar a fazer este papel 

do acessos das pessoas à cultura mas vai partindo mesmo da identidade do território. 

Portanto, contando com as pessoas que vivem aqui e que têm aqui as suas memórias, as 

suas vivências, para construirem, no fundo, cultura connosco. Julgo que o nosso trabalho 

tem uma grande dimensão de promover o acesso à cultura porque parte de pessoas com 

menos acessibilidade em termos de literacia, de escolaridade, de.. 

Pessoa 3 

40:40 De habituação.. 

Pessoa 4 

40:41...de habituação, de hábitos culturais. 

Pessoa 1 

40:43 Mas é fácil chegar a essas pessoas ou…? 

Pessoa 3 

40:45 Não, é um trabalho intenso... 

Pessoa 4 

40:47 É assim, o facto de estarmos aqui, das pessoas já nos conhecerem, de nos verem cá 

diariamente faz toda a diferença. Passamos a fazer parte. Não é alguém que vem aqui, faz 

um espetáculo e vai embora. Estamos aqui, portanto as pessoas de facto envolvem-se e 

envolvem-se muito a sério e trabalham muito a sério connosco. 

Pessoa 2 

41:05 E também foi uma coisa logo de constituição da própria biblioteca na altura, foi 

envolver a comunidade. Foi logo pensada... 

Pessoa 4 

41:12 Foi envolver logo. Foi logo de início. Antes ainda da biblioteca abrir já havia reuniões 

com a comunidade. Nós fazemos parte do grupo comunitário, fazemos parte destas redes 

locais. A presença no grupo comunitário é importante, não é? Tanto da biblioteca como do 

centro interpretativo, portanto acho que estamos bastante bem... 

Pessoa 3 

41:34 Posicionados. 

Pessoa 4 

41:34 … incluídos, posicionados e portanto isso faz com que as pessoas venham. 

Pessoa 1 

41:38 Mas encontraram desafios no caminho ou foi tudo muito fácil? Chegar às pessoas... 
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Pessoa ? 

41:45 Essa pergunta até podia ser desnecessária… 

Pessoa 4 

41:47 Eu acho que o facto de nós estarmos aqui, não virmos aqui só pontualmente, faz toda 

a diferença. Eu nunca senti grandes dificuldades na relação com as pessoas por este facto. 

Eu acho que quando são situações pontuais, até porque as pessoas de Marvila e do Beato 

estão a ser muito bombardeadas com projetos e portanto é mais um... 

Pessoa 3 

42:10 Porque está na moda… 

Pessoa 4 

42:11… ‘é mais um que está aqui agora e depois vai embora’, e aí é uma reação negativa. 

Pessoa 2 

42:14 Mas tu estavas nos grupos no início? 

Pessoa 4 

42:16 Estava no início. 

Pessoa 2 

42:19 Apesar de tudo havia… não havia assim tanta resistência porque as pessoas queriam 

o equipamento incorporado aqui.. 

Pessoa 3 

42:23 A recetividade foi boa, foi. 

Pessoa 2 

42:26 Se calhar era necessário um equipamento cultural por isso não havia essa 

resistência... 

Pessoa 4 

42:29 Não houve, não houve. 

Pessoa 1 

42:32 Deste lado da mesa… 

Pessoa 3 

42:35 Nós estamo-nos a instalar há pouco tempo, começamos agora, portanto não sabemos 

falar sobre isso. A nossa experiência com outras comunidades diz-nos exatamente isso, que 

é: só a presença física e a convivência do dia a dia permite essa confiança porque sem haver 

confiança também da outra parte não há entrega. Não há entrega, não há presença, não há 

visitas e felizmente esta questão de poder ser um espaço físico de continuidade vai ser uma 

vantagem a longo prazo, essencialmente isso. Porque nós trabalhamos essencialmente a 

memória curta, portanto, nós vivemos e trabalhamos aquilo que as pessoas têm para nos 

dar, de vivências também, portanto essa relação é mesmo necessária. Mas aí temos mesmo 
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de… o ir embora a seguir, ser uma coisa temporária, provoca sempre uma desconfiança. E 

acima de tudo é isso. 

Pessoa 1 

43:27 Mas preveem algum tipo de desafios específicos…? 

Pessoa 3 

43:30 Claro, mas isso como sempre, ou seja, entrar num território que já está… É preciso 

criar confiança. E essas relações são relações humanas, não é? Acima de tudo. E essas 

parcerias, só a habituação e a continuidade é que permitem que isso aconteça, não é? 

Pessoa 2 

43:47 Essa parte é importante, da relação humana. Não olhar tudo como números... 

Pessoa 3 

43:53 Nem como objetivos… claro que sim…ela tem que ser sustentável. O impacto que 

tu estás a ter na comunidade à tua volta, seja ele qual for, tem que ser refletido, até para 

poder alterar ou não, para ir para o bom caminho, senão não há grande hipótese, não é? É 

fácil a gente pensar ‘Ah, vou por ali’ mas e se a estrada estiver cortada? 

Pessoa 2 

44:15 Não e tu não tens que te impor a nada… as pessoas… 

Pessoa 3 

44:19 Não, exatamente, a verdade é essa. Tens que fazer parte, contribuir também… 

Pessoa 2 

44:29 Esta ideia de que chegas e tens que trabalhar logo a comunidade ou que tens... 

Pessoa 3 

44:34 Não, não, não, isso não se faz de um dia para o outro. Tens que fazer parte, tens que 

contribuir, provar que estás realmente, que não estás cá só para explorar. Eles não se podem 

sentir explorados. Tanto que esta questão do ‘Eles, andam eles’… É logo aí, não é? Não, é 

isso que a Alexandra estava a dizer, a nossa experiência nos outros lados diz-nos isso, não 

é? 

Pessoa 2 

44:53 Quando nós nos instalamos - basicamente aquilo são oficinas quase tudo à volta - as 

pessoas estavam ‘Agora vêm para aqui estes...’. Não vinham no início, agora são capazes 

de ir lá ter connosco, beber um café e descem para a exposição... 

Pessoa 3 

45:08 E esse é um problema que o Hub vai ter. Vai ter. E vai passar por isso. 

Pessoa? 

45:14 Achas? 

Pessoa 3 



 

210 

 

45:15. Acho. Acho mesmo. Acho. Porque essa resistência é natural, as pessoas não gostam 

da mudança, não gostam de estranhos e a verdade é que esta população neste momento 

sente-se assim, sente-se explorada. Já falamos sobre isso. A gente chegou agora e já isso é 

uma coisa mesmo notória. ‘É qualquer coisa tecnologicamente evoluída, que vem-nos aqui 

estragar os nossos negócios todos já’… 

Pessoa 2 

45:39 E de repente tens esta coisa também das pessoas começarem a sentir que são como 

um jardim zoológico. 

Pessoa 3 

45:45 É isso mesmo, são explorados... 

Pessoa 2 

45:49 E são os investigadores e não sei o quê… E de repente ‘Então? Mas eu só estou a 

viver a minha vidinha’... 

Pessoa 3 

45:54 ‘Eu só tenho aqui a minha casinha e o meu trabalho’ e é isso mesmo… 

Pessoa 1 

45:57 Sandra… 

Pessoa 5 

45:58 Bem, no nosso caso é exatamente o oposto. Nós não temos dificuldades na 

participação e no acesso à cultura. Agora interrompemos a possibilidade de existirem 

eventos e a dinamização cultural por causa das obras, no entanto, sempre tivemos imensas 

solicitações. Portanto, a nossa dificuldade era justamente fazer a triagem porque havia 

solicitações que não se enquadravam nos critérios que nós definimos em termos de conceito 

e etc, porque todo o tipo de evento e iniciativas que acolhemos têm que ser coerentes e 

compatíveis com a nossa missão. Até agora creio que o maior obstáculo foram sempre as 

instalações, que eram bastante precárias, não havia grandes acessos sobretudo a pessoas 

com mobilidade reduzida, era bastante problemático e são problemas que irão ser 

perfeitamente resolvidos agora com as obras, que terão obviamente condições para o todo 

o tipo de pessoas, para todo o tipo de acessibilidades e com excelentes condições. 

Pessoa 1 

47:05 Quando diz que não tem problemas nenhuns de acesso e participação é a participação 

de que tipo de públicos? 

Pessoa 5 

47:10 De vários, desde públicos profissionais e de âmbito pessoal, vários tipos de idades e 

géneros, temos eventos micro direcionados a uma área específica, como macro por exemplo 

a World Press Photo que é destinada ao público , como temos um Lisbon Investment 

Summit que é destinado a investidores e empreendedores na área do empreendedorismo, 

tivemos festivais de música, o Lisbon Festival, recebemos a exposição do Lux Frágil, os 

20 anos. Portanto... 

Pessoa 1 
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47:52 Nesse sentido qual é que é a vossa estratégia então? É investir numa programação… 

Pessoa 5 

47:58 Diversificada, culturalmente interessante.. 

Pessoa 2 

48:04 Desculpa só… quando vocês fazem acolhimento vocês veem-se como co-produtores 

de algumas destas coisas ou basicamente… Isto agora foi durante um tempo, se calhar 

depois vai a coisa vai mudar, mas vocês co-produziam ou só davam o espaço? 

Pessoa 5 

48:20 Não, dependia da negociação em si. Ou seja, nós poderíamos fazer uma co-produção 

mediante obviamente da negociação e da retribuição parte a parte, não é? No caso da World 

Press Photo houve efetivamente uma co-produção, nós cedemos o espaço bem como a 

própria Câmara Municipal de Lisboa cedeu alguns benefícios a nível de comunicação, de 

serviços camarários e etc. E em troca obviamente que houve as devidas contrapartidas de 

visibilidade por parte da organização e etc. Mas depende de caso a caso. 

Pessoa 2 

48:53 Certo, certo. Mas vocês não vão ter uma equipa de programação, basicamente vão 

ter uma equipa de… 

Pessoa 5 

49:01 Eu creio que no futuro poderá existir uma equipa de programação. Será 

multidisciplinar, isto porque no espaço nós teremos uma sala dedicada a iniciativas do 

próprio Acredito no Beato, mas é uma  sala muito pequenina que irá acolher pequenos 

eventos, talks, workshops, coisas do género. No entanto o espaço da Super Bock Group, 

que é o do Beato, será o espaço dedicado a eventos oficiais. 

Pessoa 2 

49:32 Mas esse é gerido por eles, não é? 

Pessoa 5 

49:33 Por eles, mas eles têm a obrigação contratual de criar uma dinamização cultural 

intensa, bem como receber eventos dos próprios parceiros, do Hub Criativo do Beato ou 

eventualmente entidades externas. Fará parte do nosso ADN ter uma imensa dinamização 

cultural e artística no espaço, independentemente de ser no espaço da Super Bock, do Hub 

ou de outra entidade. 

Pessoa 1 

50:00 Em termos de públicos locais… 

Pessoa 5 

50:03 Também queremos e faremos essa convergência com os residentes do bairro e as 

entidades. 

 

Pessoa 1 
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50:11 E que desafios é que veem nesse sentido? Preveem alguns desafios ou acham que 

eles também vão chegar naturalmente... 

Pessoa 5 

50:16 Eu acho que eles vão chegar. Eu creio que o primeiro passo, assim que os espaços 

estiverem prontos, é criar as devidas alianças com juntas de freguesia que estão obviamente 

disponíveis para esse diálogo, porque assim que tivermos condições físicas poderemos 

também receber próprias iniciativas das juntas de freguesia. E aí começar a envolver a 

população local no dinamismo diário do espaço. 

Pessoa 1 

50:50 Mas contam ter alguma desconfiança da população local? 

Pessoa 5 

50:53 Eu creio que será inicial. Eu acho que a partir do momento em que os espaços estejam 

prontos,  eles próprios percebem que são pessoas que têm um papel ativo naquele local e 

irão perceber a enorme diferença que fará na vida deles. 

Pessoa 1 

51:11 Acha que toda a gente da comunidade local se revê e que se identifica nesse tipo de 

oferta? 

Pessoa 5 

51:17 Não, não. 

Pessoa 1 

51:19 Como é que eles vão perceber essa diferença que lhes pode fazer na vida? 

Pessoa 5 

51:22 Eu acho que irão perceber indiretamente nos benefícios que irão ter para o futuro, 

mesmo que não saibam se calhar o que é uma app. Mas o facto de poderem entrar no Hub 

Criativo do Beato, subir ao topo do edifício, que era a antiga fábrica das massas e a antiga 

fábrica das bolachas, e estar num miradouro, jardim, com vista para o rio Tejo, onde podem 

desfrutar de um belo domingo e uma boa tarde de sol e conviver com a família, acho que 

será espetacular. Ou então poder ir ao núcleo museológico assistir à exposição sobre o 

património industrial da manutenção militar, não sei, estou agora a divagar, obviamente. 

Ou assistir a um concerto… 

Pessoa 1 

52:15 Queria só ouvir um bocadinho mais de vocês que ainda não estão aqui no território, 

se em termos  da vossa… foi-vos dado um espaço, não foi? Foi-vos cedido um espaço 

para... 

Pessoa 6 

52:26 Sim. 

Pessoa 1 
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52:27 E o espaço tem as condições necessárias para desenvolver as atividades que vocês 

pretendem desenvolver? 

Pessoa 3 

52:34 Aí nós estamos a trabalhar com as condições que nos foram entregues, não é? 

Portanto, estamo-nos a adaptar a essas… é um bocadinho como os concursos, é igual… é 

sempre. Porque é claro que o projeto em si poderia viver com muito mais, precisava 

tecnicamente até de mais coisas, bastante mais. Mas pronto, neste momento a gente tem 

que viver… não é tem que viver com o que tem mas é com aquilo que nos foi entregue. 

Vamos fazer o melhor possível, como é lógico, porque nós o que estamos a instalar é um 

chamado arquivo vivo. Ou seja, nós temos muito material que foi recolhido durante estes 

anos de trabalho que a companhia tem, ao longo de 20 anos, e é suposto fazer essa 

exposição permanente e nós chamamos-lhe o arquivo vivo, ou seja, as pessoas podem 

participar e podem mexer e consultar e todo esse arquivo – não vai ser todo porque há 

coisas que são muito complicadas – mas… 

Pessoa 5 

53:26 Queria só sublinhar uma parte muito importante. Foram pensadas algumas soluções 

especificamente para os cidadãos do bairro, nomeadamente fazer uma ligação de uma rua 

que hoje em dia não tem saída, que é a Rua da Manutenção(?) e fazer a ligação entre a rua 

com a Avenida Infante D. Henrique, que antes não tinha um acesso pedonal e as pessoas 

tinham de dar uma volta imensa para conseguir aceder à avenida; bem como nesse mesmo 

local irá ser construído um silo de estacionamento com seis andares e que irá acomodar 

cerca de 300 veículos. Isto porque a zona é crítica em termos de estacionamento e 

justamente para que o Hub Criativo do Beato, assim que abra as suas portas, não crie um 

impacto negativo no trânsito e no estacionamento, pensou-se imediatamente neste silo de 

estacionamento. No topo desse silo irá nascer um parque público com equipamentos de 

diversão infantil e onde as famílias também poderão ter momentos de lazer. 

Pessoa 1 

54:30 Vai estar aberto 24 horas? 

Pessoa 5 

54:32 Sim. O Hub Criativo do Beato é um espaço aberto ao público… 

Pessoa 1 

54:40 Queria só perceber um bocadinho melhor o que é que diz em termos de limitações 

técnicas. Que tipo de limitações técnicas é que são essas? 

Pessoa 3 

54:48 No sentido em que nós… nós vamos criar um género de uma biblioteca, não é? 

Portanto, tecnicamente havia necessidades por causa da manutenção dos documentos que 

não vão ser totalmente preenchidas, até porque o projeto inicial era uma loja, depois a seguir 

passou a ser outra loja, e depois a seguir passou a ser outra loja, portanto agora nós estamo-

nos a adaptar, inclusive até ao projeto em si,  ao espaço existente. Vamos fazer uma divisão, 

mas por exemplo nós vamos receber oradores e fazer muitos workshops e conversas sobre 

a história recente, portanto sobre a história da cidadania; vamos fazer o suporte do Plano 

Nacional das Artes, ou seja, integrar a escola, tentar trabalhar em conjunto com uma escola 
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diretamente nessa cadeira curricular. Portanto, essas limitações são porque o espaço é muito 

pequenino, não é? Só vendo a loja para perceber o que eu lhe estou a dizer. 

Pessoa 1 

55:43 Mas em termos de localização, tem uma localização onde as pessoas passam? 

Pessoa 3 

55:47 Não, claro que não, vamos ter que as chamar para lá. Faz parte do nosso trabalho. 

Agora não esperamos consegui-lo em semanas nem em meses, não é? Em meses sim, como 

é lógico, mas não num mês. Mas é uma coisa que só com programação e só com 

apresentação de coisas e só estando é que se vai conseguir fazer, de certeza absoluta, não 

é? Vamos começar agora em março, com uma apresentação e depois elas vão.. 

Pessoa 1 

56:09 Uma apresentação no espaço… 

Pessoa 3 

56:10 Sim. E depois elas voltam para obras, a serem-nos entregues em setembro. Portanto 

é uma coisa com programação semanal. 

Pessoa 2 56:16 Mas vão mais agentes para ali ou são só vocês agora? 

Pessoa 3 56:22 A ideia era essa. Acho que a Eira também estava a tentar. Era a Eira e mais 

Cepa Torta, também era isso que tinha visto aqui. 
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Focus group discussions, library of Marvila 07th of February 

MESA 3 

Pessoa 1 

00:00...de reconversão, de retransformação dessa área. Há a ideia da utilização da cultura, 

o elemento cultural como o elemento central desse processo de transformação. Eu tenho… 

eu penso que as intervenções… Vocês vão intervir como querem e eu tenho algumas 

perguntas e se calhar a primeira pergunta, que é mais lata e tem um bocadinho a ver com a 

introdução que eu fiz, é: a primeira pergunta é se consideram que a cultura é um fator 

importante para a regeneração urbana de Marvila e do Beato e porquê. Provavelmente as 

vossas experiências ajudarão a pensar essa questão. Se calhar pensamos um bocadinho na 

questão mais geral, qual é o papel da cultura aqui em Marvila e no Beato, e podem começar 

imediatamente. Eu vou registando algumas das vossas ideias para continuar a conversa. 

Pessoa 2 

00:59 Começo eu. 

Pessoa 1 

01:00 Ok. 

Pessoa 2 

01:02 Respondendo à questão, sim. A cultura é definitivamente um agente muito 

importante, se não inclusivamente dos mais importantes. Isto porque testemunho duas 

concretizações nas zonas do Beato e de Marvila que podem comprovar essa importância. 

Uma é: no projeto ao qual pertenço, que é o Hub Criativo do Beato, uma das estratégias 

que implementamos foi justamente acolher eventos de base cultural e não só, durante o 

desenvolvimento do projeto para que o próprio projeto do Hub Criativo do Beato se 

tornasse conhecido nacionalmente e internacionalmente. Portanto, foi um agente de 

promoção do próprio projeto, gerando obviamente imenso movimento social e interação na 

sociedade para que houvesse um cruzamento de networking e interesses, associado ao 

projeto. A segunda parte que eu vejo é justamente o impacto que a cultura teve nos bairros 

do Beato e de Marvila, portanto, todo este movimento de regeneração que se iniciou há 

cerca de dois ou três anos começou justamente pelas indústrias criativas e pelas indústrias 

artísticas. Nós vemos atualmente Marvila como a nova new Brooklin de Lisboa e começou 

justamente pela instalação de galerias de arte, empresas de design, indústrias nas áreas dos 

filmes e da música. Portanto, todo esse dinamismo em torno da cultura e das artes foi 

justamente um agente dinamizador dos bairros em questão. 

Pessoa 3 

02:47 Eu começava por fazer uma pergunta aqui à Sandra. O conceito de regeneração 

urbana também tem muito a ver com a população que reside no território. 

Pessoa 2 

02:55 Exatamente. 

Pessoa 3 
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02:56 Eu perguntava: de tudo aquilo que referiu e eu concordo, que efeitos teve na 

população residente? Agora não estou a falar de quem vem para cá, estou a falar de quem 

aqui está. Marvila e Beato. 

Pessoa 2 

03:10 Eu acho que houve, em primeiro lugar, uma mudança radical no tecido social, ou 

seja, o facto de haver pessoas de nacionalidades diferentes implicou que a população local 

tivesse que se adaptar a novos modos de vida. Os comerciantes tiveram que perceber que 

precisavam de começar a falar inglês. A dinamizar um bocadinho os seus negócios para 

conseguirem permanecer e evoluírem de acordo com a economia local. Os habitantes 

também perceberam que houve mudanças no seu ambiente social e no seu tecido social. Há 

quem veja isso de forma positiva e há quem veja isso de forma negativa. Pronto. No entanto, 

eu, Sandra Pereira, nem tanto a Sandra Pereira do Criativo do Beato mas sim em nome 

pessoal, eu acredito que essas mudanças são positivas mesmo que no final possam 

acontecer algumas situações menos positivas para algumas pessoas, que é o caso de alguns 

despejos ao qual assistimos diariamente, seja nas residências seja a nível comercial. Mas 

isso assistimos em toda a cidade e isso é genérico para toda a população de Lisboa. Agora 

é assim, eu acho que economicamente e socialmente também temos de escolher um 

bocadinho qual é a evolução da nossa vida e do nosso papel na cidade. Eu própria, eu posso 

falar por mim, eu ontem assinei… ontem fiz a compra de uma casa, fui fazer a escritura de 

uma casa e vou viver para 30 quilómetros para fora de Lisboa, porque eu não tenho 

orçamento para viver em Lisboa, não consigo comprar uma casa em Lisboa. Há uns anos 

conseguiria, mas há uns anos tínhamos a crise e comparando a forma como estamos hoje, 

o ambiente positivo que temos, comparativamente com a crise que vivemos, garanto-vos 

que eu prefiro ir viver 30 quilómetros fora de Lisboa. 

Pessoa 1 

05:28 Mas é muito visível já esse efeito nos comerciantes e nas rendas à volta do Hub 

Criativo do Beato? 

Pessoa 2 

05:34 É. 

Pessoa 1 

05:35 Ok. Houve um aumento significativo. 

Pessoa 2 

05:36 Sim. 

Pessoa 4 

05:40 Eu sou bastante crítico em relação a esta linguagem mais neoliberal sobre a cultura 

e portanto tenho algumas dúvidas neste tipo de linguagem para usarmos para a cultura 

principalmente quando começamos a falar de indústrias criativas e coisas assim do género, 

são coisas que me fazem alguma comichão. Dito isto, percebo o papel que nós todos, 

agentes culturais, temos neste processo de gentrificação e somos obviamente responsáveis 

por ele… Agora nós vamos sendo responsáveis por eles mas vamos sendo usados pelos 

poderes políticos para estas quase adaptações que são feitas ao próprio território e o Beato 

e o Hub Criativo do Beato penso que são exemplo disso também. Independentemente de 

mais crítica ou menos crítica ao projeto ou que quer que seja… 
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Pessoa 1 

06:37 Mas sim passar esta ideia da cultura e do conceito. 

Pessoa 4 

06:40 E eu venho de... estou numa instituição cultural neste momento privada, no sentido 

em que é uma , mas trabalhei muitos anos na Câmara Municipal de Lisboa, fui diretor do 

departamento de ação cultural, fui diretor das galerias municipais durante muitos anos, 

portanto trabalhei na política cultural da cidade. E tenho… Quando estas instituições todas 

começaram a vir para esta área, obviamente há uma questão prática de: era onde era 

possível pagar rendas, para parte destas instituições. Tão simples quanto isso. Não tem a 

ver com o glamour da área, não tem a ver com… tem a ver com: as pessoas precisam de 

pagar rendas baixas e era aqui que era mais baixo e portanto vamos para ali. E isto tudo 

porque nós fomos pelo centro na altura, estávamos todos no centro de Lisboa, e fomos 

postos do centro de Lisboa para…. Eu estou a falar da minha como estou a falar de mais 

algumas que conheço. Eu estava na Avenida da Liberdade antes, por exemplo, bem no 

centro de Lisboa, onde neste caso pagava renda. Para termos noção: um prédio inteiro que 

era dado a artistas, ou neste caso pagavam renda, eu neste caso não pagava luz nem água, 

e onde estava uma comunidade de artistas à séria, estavam 40 e tal estúdios de artistas, onde 

estavam três ou quatro instituições culturais. E obviamente com a saída daquele prédio as 

pessoas procuraram outros espaços e muitos dos artistas vieram para esta zona e vieram 

para esta zona por causa disso: porque os preços eram mais baratos. E o que vemos é, 

obviamente… 

Pessoa 1 

08:12 Peço desculpa de o interromper. Não houve nenhum tipo de política pública, 

camarária, de pensar já que este espaço era tão vazio, de promover esta dinâmica? Foi única 

e exclusivamente a renda? 

Pessoa 4 

08:24 Aqui eu penso que a única coisa camarária aqui neste lado foi a biblioteca. Não há 

aqui outro tipo de pensamento, nunca houve aqui outro campo de pensamento a esse nível 

ainda. As coisas acabaram por acontecer assim e o Hub Criativo depois é resultado já disto 

tudo e é mais uma vez a Câmara a tentar que isto tudo seja aqui aproveitado de alguma 

forma. Mas era a biblioteca, era o polo que iria agregar aqui esta área toda e o pensamento 

era a biblioteca enquanto agregador e não estas instituições todas. Obviamente há casos 

aqui já mais antigos como a Fábrica do Braço de Prata ou o Meridional, que são coisas já 

bastante sedimentadas no território. 

Pessoa 5 

09:10 Instaladas há muito tempo, não é? 

Pessoa 4 

09:11 Já aqui estão há muito tempo e portanto... 

Pessoa 5 

09:14 Então a Câmara veio atrás, foi isso? 

Pessoa 4 
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09:15 A Câmara, não… No Meridional o espaço é dado pela Câmara portanto havia essa.. 

Pessoa 3? 

09:22 Eu não diria que a Câmara veio atrás porque este território é completamente diferente 

do território lá de baixo. Há grandes diferenças… 

Pessoa 5 

09: 26 Sim quando eu digo viria atrás...A minha pergunta se viria atrás tinha a ver com a 

pergunta do João, que era se houve algum tipo de política. Não…a Câmara aproveitou-se 

um bocadinho. Não é aproveitar-se, é… 

Pessoa 4 

09:35 A Câmara aproveitou-se no sentido por exemplo quando mete aqui o Ar.Co, quando 

mete aqui coisas obviamente a Câmara sabe o que está a construir e sabe o que é preciso 

regenerar esta área e portanto bora lá aproveitar as “indústrias” culturais… 

Pessoa 3 

09:50 Até porque este projeto da biblioteca tem 20 anos. 

Pessoa 4 

09:52 É isso, é isso, é que isto é uma coisa pensada há muito tempo. E estas indústrias 

criativas é que vêm depois um bocadinho à boleia disto tudo, e obviamente que há 

regeneração do tecido, obviamente que há isso mas isto é uma ação política, pura e 

simplesmente. É uma ação política nesse sentido de: temos esta área em Lisboa que está 

degradada ou que está pouco utilizada ou que é preciso as pessoas saírem do centro, e 

portanto vamos aproveitar esta área. Agora isto obviamente tem problemas e tem 

benefícios, como tudo. Agora acho que nós, enquanto agentes culturais, temos que ter 

noção do que é que significamos para esta gentrificação, pensá-la seriamente, o que é que 

nós todos estamos a fazer e como é que estamos a fazer… Vou-vos dar um exemplo. Nós, 

Kunsthalie Lissabon, comemoramos no ano passado 10 anos e o que fizemos foi pura e 

simplesmente deixar de existir durante um ano para pensar este processo, e não que nós 

sintamos, que a zona onde estamos felizmente não foi gentifricada, felizmente continua a 

ter as oficinas todas à nossa volta, continua a ter o que sempre teve à volta porque é uma 

zona habitacional e fica de algum modo aqui nesta fronteira que há ali ao pé do Museu do 

Azulejo, e portanto é assim uma zona um bocadinho estranho não estar propriamente aqui 

nesta área mas acho que nós todos temos de pensar o papel que temos nisto. Obviamente 

nós trabalhamos principalmente com artistas internacionais, somos agentes gentrificadores. 

Alguns destes artistas com quem nós trabalhamos mudaram-se para Lisboa, portanto 

obviamente também contribuímos, agora contribuímos numa escala mínima. Isto depois é 

um projeto obviamente político, não tem a ver com isso, mas todos nós temos alguma coisa 

a dizer neste processo, portanto todos nós temos de pensar muito bem no que é que estamos 

a fazer e o que é que estamos a fazer quando, neste momento, já nem em Marvila se 

consegue viver e as pessoas estão a ser expulsas das vilas e as vilas estão a ser compradas 

por grandes imobiliárias para fazer projetos turísticos. Aquela zona toda onde o Ar.Co foi 

instalado, e foi instalado pela Câmara, neste momento está toda a ser vendida e os velhotes 

que ali moram estão a ser expulsos e não têm para onde ir, não têm como pagar uma renda 

porque ganham 200 euros de reforma... 

Pessoa 3 
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12:10 E para além da questão social, já agora só para complementar… Para além deste 

problema social grave na vida das pessoas, temos uma outra questão que é a questão da 

identidade do território. Porque há aqui uma identidade cultural que tem a ver com a história 

do território, tem a ver com o facto de ser uma zona de indústria em que havia muito 

operariado, as pessoas viviam nos pátios e vilas e toda esta identidade, que depois também 

passa pela fase da construção dos bairros de barracas, como o bairro chinês, do 

realojamento das pessoas…, isto tudo aqui tem uma história, tem uma identidade e que este 

processo de gentrificação também põe em causa, porque a partir do momento em que são 

vendidas as vilas, que ainda ontem soube de uma que estava há venda por dois milhões, o 

que é que vai acontecer? Vai perder aquela história e é uma história muito rica. 

Pessoa 1 

13:04 Acha que os artistas quando vêm para estes territórios usam esta identidade do 

território como uma vantagem, como um apêndice, como um plus? Como é que… 

Pessoa 5 

13:18 Eu aí posso falar sobre isso porque a nossa instituição vai-se a instalar agora, portanto 

somos os “mais novos” provavelmente nesta área e eu nem sequer sou da parte artística do 

teatro, mas a Joana como toda a gente está em Viseu a fazer um espetáculo e veio a parte 

financeira representar a instituição. Mas pronto, mas também para conhecer… também a 

ideia é começar a conhecer as pessoas e a estar presente, pronto, é um bocadinho por aqui. 

O que é que nós fazemos no Teatro do Vestido? Quer dizer, entre outras coisas, trabalhamos 

essencialmente a entidade, a memória e trabalhamos a memória curta como elas gostam de 

dizer, que não é uma memória porque isso o Centro Interpretativo já faz, e que sim que é 

uma plataforma para transformar em performance, em.. pronto, não preciso de vos explicar 

isso. Eu acho que sim, que essa identidade é tudo. Não vou dizer que é tudo porque depois 

a transformação em si, aquilo que o artista consegue fazer dela e aquilo que faz e aquilo 

que provoca… a base é essa e é isso que vimos trabalhar também e fazer com que as pessoas 

também, cada vez mais, além de poderem fortificar essa identidade, também saber que ela 

é realmente importante e não deixar que isto seja só criar condomínios ou trazer turistas. 

Pessoa 3 

14:40 Nesta fase em que estamos, exatamente nesta fase, é muito importante esse trabalho, 

é fundamental porque de alguma maneira eu também concordo que é muito importante que 

venham pessoas de fora, concordo perfeitamente, é fundamental, mas tem que haver aqui 

um reforço desta identidade porque isto é aquilo que faz a diferença. 

Pessoa 4 

14:58 É isso mas estes projetos como o Teatro do Vestido ou… daqui a pouco não vão ter 

com o que trabalhar. 

Pessoa 5 

15:03 É verdade, eu agora ia lá, se só tivermos turistas ou pessoas do exterior…. 

Pessoa 4 

15:12 Podes trabalhar sobre o turismo mas não é a mesma coisa... 

Pessoa 5 

15:13 Não é a mesma coisa. 
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Pessoa 4 

15:16 E esse é um dos problemas. Dito isto, sim, acho que o trabalho artístico... mas aí 

depende muito do tipo de trabalho artístico que estamos a falar. Se for nas artes plásticas 

cá há menos, porque os artistas vêm para aqui à procura de estúdios e estão no estúdio a 

trabalhar. Basicamente era aquilo que eu dizia no início, vieram porque as rendas eram 

mais baixas ou porque havia espaços grandes ainda a um preço razoável para se alugar ou 

para se comprar e portanto os estúdios são aqui como podiam ser noutro lado.. e isso pode 

ou não informar o trabalho mas isso tem muito a ver com a prática artística de cada um, 

não tem a ver com... 

Pessoa 1 

15:51 Como é que vocês por exemplo no Hub Criativo do Beato têm estado a reutilizar 

aquele património? Ou seja, a zona da padaria, o Hub Criativo já teve uma estrutura muito 

grande mas dentro de si também tem muito património tangível, tem muito material. Ou 

seja, azulejos, materiais… Como é que vocês têm estado a pensar essa questão? 

Pessoa 2 

16:07 Um dos grandes trabalhos e grande investimento a nível de tempo tem sido 

justamente fazer uma inventariação não só do equipamento industrial como de todo o 

material amovível. Por outro lado, houve um estudo intenso sobre a arquitetura dos espaços 

e foi desenhado um projeto global que tem as diretrizes sobre a arquitetura a preservar, a 

arquitetura que pode ser alterada e aquela que pode ser totalmente demolida, que não tem 

valor histórico ou patrimonial e cada parceiro que tem a responsabilidade de reabilitar os 

edifícios tem essas guidelines, essas orientações, tanto a nível da arquitetura como a nível 

dos equipamentos industriais a preservar, seja in loco, seja retirando-os temporariamente e 

depois recolocando ou dar uma outra utilização. Todos estes critérios dependem 

obviamente do valor histórico do material em questão. Porque isso foi um processo 

bastante... 

Pessoa 4 

17:15 Mas vai haver museolização de uma parte... 

Pessoa 2 

17:17 Também, sim, também. Portanto, há um dos edifícios que está reservado justamente 

para núcleo museológico de manutenção militar, que será da responsabilidade da EGEAC 

fazer a dinamização e preservação e que irá retratar toda a história da manutenção militar. 

No entanto, todas estas características de preservação não foram de todo um obstáculo 

porque todos os parceiros do projeto não só defendem a defesa do património como também 

são agentes muito interessados na preservação da história e da identidade do espaço, 

portanto eles próprios são muito colaborativos na defesa dessa identidade cultural e 

patrimonial. 

Pessoa 3 

18:03 Já agora quem são os parceiros? 

Pessoa 2 

18:06 Temos alguns parceiros confirmados, não são todos, aqueles que eu posso revelar: 

por exemplo a Factory que é uma berlinense, assim que viu, assim que visitou pela primeira 

vez o espaço ficou completamente encantada, até porque os berlinenses têm muito a história 
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industrial e para eles, estarem instalados num espaço que tem esta memória, não era de todo 

um choque, era uma vantagem. Eles próprios valorizaram imenso o espaço e todo o projeto 

que têm a nível de arquitetura faz um belo enquadramento entre a maquinaria que fica 

instalada com a restante reabilitação do espaço e souberam aproveitar muito bem essa 

dinâmica espacial. Um é a Factory que vai criar o Factory Lisbon, outra é a Super Bock 

Group, que tem a central elétrica e no espaço não só a arquitetura por si só é belíssima, 

existe também um gerador de eletricidade centenário. O gerador será preservado, a 

arquitetura do espaço será mantida, o arquiteto responsável é o Eduardo Sotto Moura e todo 

o projeto tem justamente como objetivo fazer a preservação da identidade do espaço. Muito 

pouco será alterado, até o piso será mantido. 

Pessoa 4 

19:39 Temos que rodar 

Pessoa 1 

19:41 Temos que rodar. 

Pessoa 5 

19:42 Deixe-me perguntar-lhe, qual é a sua instituição? Que eu não me lembro… 

Pessoa 4 

19:44  Kunsthalie Lissabon, basicamente para explicar Kunsthalie é um centro de arte, é o 

nome alemão para centro de arte e nós, na altura, quando criamos isto, era uma brincadeira 

entre este nome alemão e o que é que as pessoas esperavam… 

Pessoa? 

20:00 E como é que te chamas? 

Pessoa 4 

20:01 João Mourão. 

Pessoa? 

20:02 João Mourão, ok, só para não me esquecer. 

 

TROCA DE MESA 

Pessoa 1 

23:05 Esta mesa é dedicada, como se vê aqui na pergunta, a qual é o papel da cultura nos 

processos de regeneração urbana. Regeneração urbana: o conceito de regeneração urbana 

é um conceito que nasce principalmente na década de 80 em Inglaterra, em contextos 

industriais e que foi exportada para outros contextos. Barcelona Glasgow também foi um 

exemplo muito marcante disso… e entre processos de requalificação, renovação, ou seja, 

todo um conjunto de conceitos que são mais de natureza arquitetónica do que de ciências 

sociais, o processo de regeneração urbana é visto muitas vezes como um processo de 

renascer da cidade, ou seja, um renascer da cidade que tem a ver com uma dinâmica 

naturalmente física mas muito – e acho que mais forte – é uma dinâmica social de 

transformação dos territórios. Territórios que têm dificuldades ao nível social, cultural e 

económico e que se dá um processo em que a cultura é central. E nesta mesa eu tenho três 
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perguntas mas pelo andamento da outra mesa já deu para perceber um pouco que… se 

calhar eu lançaria o tema e vocês falariam sobre esta questão. 

Então, como vos tinha acabado de dizer, a ideia do conceito de cultura como central em 

todos os processos de transformação urbana em Marvila e no Beato. Ou seja, qual o papel 

da cultura nos processos de regeneração urbana? Peço-vos também que possam ou dar 

vossa visão sobre o território, qual a vossa visão de como é que a cultura transforma os 

territórios ou como é que a cultura está a transformar os territórios aqui... E gostaria também 

que introduzissem, nesta visão da cultura, de que forma é que temas como a gentrificação, 

a turistificação ou a exclusão das populações locais entra na cultura. Posso-vos dizer, se 

calhar para continuar o discurso que já tinha sido feito pelos vossos colegas, eles – alguns 

dos outros elementos – assumiram-se logo como elementos não dinamizadores de 

processos de gentrificação ou turistificação mas que estão presentes nesse processo e que 

os agentes culturais que estão presentes neste território deverão ter consciência do seu papel 

ou não só da sua intervenção direta mas muitas vezes da própria existência como elementos 

culturais nos territórios. Não existe qualquer tipo de ordem para falar, se quiserem começar 

pela vossa experiência, pela forma como olham para o território… Então estas três ideias: 

cultura; regeneração urbana; e turistificação/ gentrificação/exclusão. Agora o papel é vosso. 

Pessoa 2 

25:54 Olhe eu vou começar e vou-me despachar muito rápido porque, para mim, a grande 

questão é que este território vai rapidamente, com a entrada da Prata, daquele grande 

projeto urbano, vai alterar profundamente e não faço ideia das consequências que isso vai 

ter. 

Pessoa 1 

26:15 Como vimos na Assembleia do Oriental? 

Pessoa 2 

26:16 Na Assembleia do Oriental. E portanto a minha expectativa é que eu não sei se isto 

vai ser o que está a acontecer em todas as zonas de Lisboa, o aumento de custos da zona 

vai empurrar as pessoas que aqui estão, mas acho que não porque o tipo de bairro… mas, 

isto é: A entrada desse bairro em funcionamento vai criar assimetrias sociais 

profundamente vincadas que eu não sei como é que isto se vai resolver e a cultura irá ter 

aqui um papel... e vão haver dois mundos a coexistir em simultâneo como acontece em 

todos os lugares do mundo, vamos ter os ricos e os pobres e de uma forma clara e esta zona 

vai ser quase modelar desse ponto de vista. O que é que a cultura pode fazer? Eu própria 

estou a… estão a ser raciocínios que estou a produzir e não sei… não sei… Mas que acho 

que isto vai acontecer, vai. E estou à espera disto, desta bomba dentro dos dois/três 

próximos anos, quando começar a ser habitada e começarem a crescer os supermercados e 

tudo isto aqui, a quantidade de trânsito que vai aumentar… 

Pessoa 1 

27:41 Não vai surgir uma oferta cultural para esse novo público? 

Pessoa 3 

27:45 Claro que vai surgir mas é sempre um grande problema. 

Pessoa 4 

27:47 É exclusivo. 
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Pessoa 3 

27:48 Eles vão tentar usar a cultura para tapar as assimetrias sociais que estão aqui a criar. 

A cultura vai ser um instrumento. 

Pessoa 1 

27:56 O mundo está mesmo ao lado deles.. 

Pessoa 5 

27:58 Mas é que é assim: eu por exemplo, aqui em Marvila, uma das minhas questões é a 

nível de acessos, isto é muito difícil para pessoas virem aqui ver espetáculos ou fazerem as 

formações. Eu estou com muita dificuldade de trazer as pessoas para aqui, portanto, ou eu 

trabalho com a comunidade local e são os únicos que vêm e é o que acontece nos meus 

espetáculos aqui, ou trazer as pessoas de fora parece que estou em Cascais, que as pessoas 

vivem em Lisboa e que têm que ir para Cascais e o acesso é muito difícil. 

Pessoa 4 

28:25 A própria linha do comboio tem essa divisão. 

Pessoa 5 

28:28 É, e depois não há autocarros porque não há comboios ao fim de semana… 

Pessoa 2 

28:30 Sim, as acessibilidades é das piores coisas desta zona, isso é um diagnóstico. 

Pessoa 5 

28:34 Esta zona parece que está muito excluída... 

Pessoa 2 

28:36 Exatamente. Os acessos culturais, por exemplo, são os acessos que não permitem o 

acesso das pessoas à cultura. São terríveis nesta zona. 

Pessoa 5 

28:48 E isto é Lisboa e estamos a cinco minutos e não sei como é que isto acontece mas 

parece literalmente que está isolada do resto, não sei muito bem. E mesmo para o Beato… 

Pessoa 4 

29:01 E pegando muito no que a Natália falou, do Prata Riverside Village, que é essa 

construção que acho que todos aqui conhecem, a galeria até teve um contacto inicial com 

eles, eles tinham muito interesse, eles se revitalizaram – não eles mas a Câmara aprovou o 

projeto de revitalização da zona ribeirinha – nós tínhamos projetos como um parque de 

esculturas, uns bilboards, outdoors artísticos e não publicitários, mas em vários momentos 

eu mesma me questionei ‘E quem vem nessa zona? Quem vem a esse parque de esculturas’? 

Pessoa 1 

29:31 Vocês não foram convocados para, por exemplo, vai ser hoje inaugurado um novo 

parque ribeirinho… Vocês não foram convocados para introduzir peças nesse parque? 

Pessoa 4 
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29:39 Nós fomos, não para hoje, mas nós fomos contactados sim para gerar qualquer 

intervenção artística naquele local e várias vezes eu me perguntei quem que vai. ‘Quem 

que vem neste parque de esculturas? São as pessoas que vivem no Prata Riverside Village 

e que vão estar ali nos cafezinhos e nas lojas ou vão ser as pessoas que estão desse lado do 

comboio?’ 

Pessoa ? 

30:02 Claro que não. 

Pessoa 4 

30:03 Acho que até na minha utopia, até imaginei ‘Pode ser que todos convivam aqui’ mas 

não, porque só aquele prédio, só aquela arquitetura, cria uma distância tão grande do que é 

a arquitetura do atual do bairro que é isso, acho que concordo muito com a Natália, que vai 

criar um muro. Acho que é um muro que se cria. 

Pessoa 2 

30:26 E é um muro também psicológico, não é necessariamente um muro real. E outra 

coisa, as pessoas que vão habitar a Prata não são consumidores culturais. Nunca foram. 

Consomem, apanham o avião e vão a Londres consumir... As pessoas com dinheiro, exceto 

a nobreza, mas a grande burguesia, a burguesia não é um consumidor de cultura, é a nobreza 

quando muito. Portanto o que estamos a assistir é a uma zona da cidade – é a zona de maior 

transformação na cidade – e eu acho que estamos todos um bocadinho expectantes sobre o 

que vai acontecer porque ainda não percebemos quem é que comprou aquilo. Se foram os 

Vistos Gold que compraram… não faço ideia qual é a população que vai habitar aquele 

bairro. Eu não sei quem é. Estou à espera. Mas não vão ser consumidores da nossa cultura, 

daquilo que está a ser produzido atualmente no território. 

Pessoa 1 

31:27 Quem são os consumidores da vossa cultura? Da galeria Underdogs, da Fábrica do 

Braço de Prata. Qual é o perfil que vocês conseguem perceber atualmente de acesso aos 

vossos espaços? 

Pessoa 3 

31:37 Houve uma senhora, investigadora do ICS, que fez uma tese de mestrado sobre a 

Fábrica há uns oito anos e que durante seis meses esteve todos os dias à entrada da Fábrica 

a distribuir inquéritos para ficar com o perfil e isso está publicado. Portanto nós temos uma 

ideia de qual era o perfil há sete anos. 

Pessoa 1 

32:00 E mudou? 

Pessoa 3 

32:01 Não sei porque não voltámos a fazer inquéritos. 

Pessoa 1 

32:04 Mas da sua perceção. 

Pessoa 3 
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32:05 Não mudou muito. Tenho assim uma ideia que 80% eram funcionários públicos, 60% 

votava no Partido Socialista, a faixa etária média é entre os 40 e os 60 anos, e nenhum deles 

era morador na zona. 

Pessoa 1 

32:18 No Meridional também? 

Pessoa 2 

32:19 É, mas é outro tipo de público. É pessoas de formação superior, a maior parte, 

distribuída por todos os géneros, tanto homens como mulheres... É uma coisa que eu 

julgava, como nós somos uma companhia com 27 anos/28, que eram pessoas de um escalão 

etário muito próximo do nosso. Não é verdade. Temos dos 20 aos 80 anos e muito bem 

distribuído e isso é muito interessante, mas tudo gente de fora de Lisboa. Ninguém é 

habitante da zona, vem tudo de Cascais, zona de não sei quê, Alvalade… Pronto, de toda a 

Lisboa mas menos de Marvila. Não temos qualquer… 

Pessoa 4 

33:04 Eu sinto também isso na galeria. Acho que é assim: o público em geral depende 

muito do artista, do que está em patente, do que está em exposição. Mas no geral são muito 

jovens, 20 a 40 anos de média, lógico que há para mais e para menos. Acho que é meio a 

meio, portugueses e estrangeiros. Muita gente que já vive em Lisboa e que conhece mas eu 

não sei identificar quem é de Marvila e quem não é, mas diria que mesmo os nossos 

vizinhos da rua, quando tem uma exposição, uma inauguração, que tem coisas acontecendo 

ali, raramente os vejo ali dentro, sinceramente. 

Pessoa 6? 

33:40 Não sei, tenho muitas dúvidas sobre isto, sobre se a cultura ou a programação cultural 

se deve adaptar a pessoas específicas. Acho isso muito assustador porque prevê… Depende 

de uma previsão das pessoas e quando prevês estás a fechá-las num sítio de onde nunca vão 

poder sair. Tenho muitas dúvidas sobre isso, tenho dúvidas sobre se a cultura deve ser uma 

ferramenta de regeneração ou sequer… Eu acho que a cultura é um espaço para levantar 

perguntas e problemas e dificuldades à regeneração, sequer à utilização dessa palavra… 

Pessoa 1 

34:15 Ou seja, não gostas desta visão instrumental da cultura. 

 

Pessoa 6? 

34:19 Não. Não gosto e acho mesmo perigosa. Acho que são precisos espaços para pensar, 

espaços de liberdade, espaços que possam ser ocupados de diversas maneiras e acho que a 

cultura deve produzir esses espaços. Se alguma coisa produz, acho que deve produzir esses 

espaços. 

Pessoa 1 

34:36 E as políticas públicas? 

Pessoa 6? 
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34:38 Que é o contrário de produção como nós estamos habituados a utilizar, produtos ou 

vá.. produzir produtos. É o contrário e acho mesmo que este território era bom que 

pudesse… que houvesse… que fosse um espaço onde isso pudesse ser possível. Desse lado 

expectante que de facto nós falávamos até. 

Pessoa 1 

35:00 Mais do que uma política dirigista, mais experimental? 

Pessoa 6? 

35:04 Sim, embora eu perceba todas as dificuldades que isso levanta, não é? 

Pessoa 5 

35:09 Mas olha o meu trabalho é muito político em termos... no sentido… porque eu não 

faço trabalho de inclusão. No entanto, neste lado, eu tenho um plano agora de formação 

para artistas com deficiência em que nenhum dos artistas é de Marvila. No entanto, todos 

os espetáculos que eu faço aqui, o público que eu tenho, as salas enchem sempre, é só com 

a população local que vem ver, artistas e pessoas com deficiência. Eu não tenho nenhuma 

pessoa normalizada que venha do centro de Lisboa para aqui para ver. É só a comunidade 

local, artistas que me conhecem e população local que trazem a família toda.. E depois eu 

tenho um trabalho muito político, gente muito nua, eu estou à espera ‘A comunidade local 

não vem ver esse tipo de coisas’ e não… estão todos aqui com a família toda, com os filhos 

e tudo. E eu nunca penso nisso, eu não faço um trabalho para a comunidade local. O meu 

trabalho não se dirige nesse sentido. 

Pessoa 2 

36:01 Mas isso se calhar tem a ver também com divulgação. A divulgação do próprio sítio 

onde acontece. 

Pessoa 5 

36:08 Eu tenho um plano de acompanhamento durante um ano, não sei, eles veem e vêm 

cá, as pessoas vêm à biblioteca regularmente, e acabam por me conhecer ou por lidar 

comigo ou por confrontar-se com esta ideia de diferença e tenho normalmente um trabalho 

de acompanhamento de fotografia e em que divulgamos as imagens, mesmo aqui na 

biblioteca e se calhar é por aí. 

Pessoa 4 

36:29 Talvez tenham mais proximidade com você... 

Pessoa 2 

36:30 Pois isso é uma questão de proximidade, outra coisa é, se calhar não há pessoas de 

Lisboa que vêm ver porque primeiro esta biblioteca ainda não tem uma visibilidade junto 

de… ainda não se tornou um lugar... 

Pessoa 5 

36:48 Um ponto cultural. 

Pessoa 2 

36:49 Exatamente, um polo cultural que a cidade reconheça como pertença da cidade. 
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Pessoa 1 

36:54 Como é que se criam esses polos culturais? 

Pessoa 2 

38:57 Com o tempo. Com o tempo, com a divulgação, com o passa a palavra... 

Pessoa 4 

37:00 Com a programação... 

Pessoa 2 

37:01 Com a programação e eu continuo a acreditar sobretudo nesta pulverização de 

informação e que as pessoas têm de todos os sítios que é o passa a palavra, é o ir lá uma 

vez, tu reconheceres-te no sítio onde estás, gostares do sítio, identificares-te com aquilo 

que o sítio produz e tem que ter uma dimensão afetiva, a vinculação aos espaços. 

Pessoa 5 

37:28 Não, mas olha que para mim faz todo o sentido porque eu só vou a espaços em que 

sinto que tenho o lado afetivo conectado, porque é tudo inacessível e eu para saber que vou 

lá é porque eu tenho de gostar muito daquilo, senão eu já não tenho vontade de pensar que 

vou ter de descer escadas e aquelas coisas todas. 

Pessoa 1 

37:47 Agora a pergunta de um milhão de euros. Como é que se poderá não entrar neste 

caminho da exclusão das populações, integrá-las nas programações culturais, ou seja, que 

a cultura seja um elemento mais positivo do que negativo? Ou seja, eu sei que é uma 

pergunta um bocadinho difícil mas da vossa experiência o que é que se tem ganho? Quais 

são os aspetos positivos que vocês têm percebido no território… esta atividade correu bem, 

por exemplo a Diana estava a explicar um pouco do trabalho dela na biblioteca… Falem 

um pouco dos vossos exemplos, exemplos positivos em que sentiram de facto que a cultura 

trouxe um momento positivo nesta dinâmica de regeneração de um território que está algo 

deprimido. 

Pessoa 4 

38:33 Olha apesar das pessoas… de eu sentir que as pessoas da zona não vão à galeria 

Underdogs, que é onde eu trabalho, a galeria também já… todos os murais que vocês veem 

aqui pintados foi algo que a galeria, junto com a Câmara e com a GAU - a Galeria Arte 

Urbana, cedeu ao bar. Ok não vão até à galeria mas, de certa forma, é uma forma também 

de um artista expor e é uma forma também da comunidade ter uma mudança na paisagem 

urbana e até uma consideração de ‘Olha tem gente pintando aqui, melhorando o meu 

espaço’. Mas não acho que isso é suficiente. 

Pessoa 1 

39:12 Em relação à questão da GAU, como é que vês os motivos da galeria? Eu digo isto 

porquê? Olhando para a galeria de Loures, é uma galeria que está muito próxima dos 

motivos que são próximos da comunidade. A comunidade africana, cigana, a comunidade 

mesmo que veio do interior de Portugal, do interior rural.. Os motivos daqui da GAU, desta 

Galeria de Arte Urbana, não são do bairro. São de outro território, de outra realidade. Como 

é que vês esta modelização, ou seja, da utilização de prédios como telas, que não reproduz 
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a comunidade mas reproduz outra coisa… não estou a dizer que tenha de ser 

necessariamente positivo. 

Pessoa 4 

39:58 Na verdade é mais… eu acho interessante a forma como eles disponibilizam os 

espaços aqui mas, de facto, cada mural é de acordo com um artista e com a liberdade 

artística, então nunca nenhum espaço, seja em Marvila ou nesse programa de arte pública 

que fazemos, nunca há... 

Pessoa 1 

40:14 Um condicionamento. 

Pessoa 4 

40:15 ...um tema, um condicionamento, é o contrário que queremos até. São escolhas de 

artistas que têm a liberdade artística de pintar uma tela em branco, que principalmente no 

mercado de arte contemporânea acontece cada vez menos dentro de uma galeria, então é 

uma forma também… pensando agora mais no posicionamento da galeria e da GAU, é uma 

forma de deixar liberdade total. Então de facto não há ‘Ah estamos aqui em Marvila’… 

Acredito que não tenha esse contexto, isto é um pouco mais amplo do que isso. 

Pessoa 1 

40:45 Ok. 

Pessoa 4 

40:46 Mas de novo, não acho que seja suficiente vir aqui e pintar murais, apesar de ser um 

grande trabalho, eu também acho que poderiam existir outros tipos de iniciativas para 

integrar a comunidade. Não sei como… 

Pessoa 5 

40:59 Vocês também trazem muita gente de fora para aqui, acho que também é importante. 

Pessoa 4 

41:02 Sim nós fazemos street art, tour por aqui e passamos pelos murais mas acabamos 

passando pelos bairros, pela zona... 

Pessoa 5 

41:10 Quer dizer, nem todas as estruturas têm de funcionar da mesma maneira, senão 

estamos todos a fazer o mesmo. 

Pessoa 3 

41:15 Eu acho que é importante tomarmos em consideração o facto de Marvila ter, em 

termos de história, características muito diferentes de muitos outros bairros de Lisboa. Por 

exemplo, nenhum dos enormes bairros de habitação social que compõem Marvila foi 

resultado de realojamento de populações, porque as novas construções que estão a ser feitas 

não implicaram demolição de bairros existentes. Não, estão a ser construídos em lugares 

industriais, portanto ninguém aqui foi realojado. Ou pelo contrário tiveram o benefício de 

receber uma casa quando, vocês não sabem disso mas eu já tenho 62 anos e era militante 

de um partido político antes do 25 de abril, e por acaso a minha zona de intervenção política 

era em Chelas... 
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Pessoa 1 

42:03 Bairro chinês. 

Pessoa 3 

42:04 Este bairro era só um imenso bairro de lata, este vale de Chelas. Portanto, as pessoas 

que viviam em bairros a lata tiveram o privilégio de passar a morar em casas de betão e não 

se sentem expulsas de lado nenhum, pelo contrário, sentem-se beneficiadas pelo 

investimento que a Câmara fez na sua habitação. Portanto as pessoas têm tendência a 

manter-se apenas nestes upgrade de que puderam beneficiar nos últimos 30/40 anos, em 

que passaram a ter uma casa, ruas, casas de banho, quer dizer… Por outro lado, a gestão de 

Marvila sempre esteve entregue ao Partido Socialista. Nós sabemos que quando as juntas 

de freguesia são do Partido Comunista, por exemplo, eles mobilizam muito mais as 

populações locais, porque são populações que se sentem maltratadas, excluídas. Aqui não, 

esta malta sente-se integrada e o Partido Socialista, enquanto gestor da freguesia, tem 

procurado anestesiar normalmente a malta. Oferece aí umas festas populares, uns 

espetáculos de rua e a malta está toda a festejar, está tudo muito bem. 

Pessoa 1 

43:11 Da sua experiência como é que foi o papel, como é que as instituições que existiam 

nessa altura, antes do 25 de abril, pequenas recreativas, pequenos grupos culturais, como é 

que eles se mantêm agora? Existe uma linha de continuidade dessas instituições ou 

acabaram por morrer? 

Pessoa 3 

43:25 Não, existem, sabem porquê? Porque essas instituições culturais antes do 25 de abril 

estavam ligadas às fábricas. Eram grandes fábricas que havia grupos de teatro, havia grupos 

folclóricos, havia artistas plásticos que se editavam a si mesmos. Eu tenho exemplares de 

revista publicada pelos operários da Fábrica do Braço de Prata nos anos 40 e 50. Ora a 

partir do momento em que eles arrasam as fábricas todas, e eu acho que as pessoas da 

Marvila antiga têm essa sensação de um vazio, como se tivesse caído uma bomba, e a sua 

memória que foi sempre marcada por essas fábricas, e atenção que eram fábricas que não 

eram coisas manhosas, eram fábricas de referência. Eram verdadeiras escolas de 

metalomecânica, não é por acaso que aqui em cima está a escola Afonso Domingos, que 

ninguém fala da vandalização… 

Pessoa 2 

44:15 Exatamente... 

Pessoa 3 

44:16 Gastaram-se milhões a recuperar a escola... 

Pessoa? 

44:18 O que é que é a vandalização? São os graffitis ou é o fecho? 

Pessoa 3 

44:21 Primeiro fecharam e depois… 

Pessoa 2 
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44:22 Já foste lá ver? 

Pessoa? 

44:23 Já, mas primeiro fecharam, quer dizer a escola deixa de existir. 

Pessoa 2 

44:26 Claro... 

Pessoa 3 

44:27 Primeiro investiram milhões no Parque Escolar a recuperar o edifício, mal o edifício 

estava recuperadinho fecharam e não puseram nenhum “cão à porta”. Portanto qualquer 

pessoa invadiu o edifício, vandalizou, roubou móveis… uma vez fui lá fazer, com um artista 

inglês que quis fazer uma reportagem fotográfica, e encontrei documentos da.. 

Pessoa? 

44:48 Também eu, também eu… 

Pessoa 3 

44:49...um documento assinado por Bordalo Pinheiro. O Rafael Bordalo Pinheiro tinha sido 

diretor da Afonso Domingos...estava lá… 

Pessoa? 

44:55 A sério? 

Pessoa 3 

44:56 O certificado de 1911. Rafael Bordalo Pinheiro assinado...no chão, não é? 

Pessoa 5 

45:01 É aquela aqui atrás não é? 

Pessoa 3 

45:02 É. 

Pessoa 2 

45:03 Aquilo é enorme, eu quando foi a grande questão dos refugiados pensei ‘Vamos 

transformar isto num sítio para receber pessoas...’ 

Pessoa 5 

45:06 Não, porque nós temos estado a falar nisso mas eu nunca lá fui então… 

Pessoa 3 

45:19 É, e o que as pessoas sentem no bairro é ‘Ninguém quer saber de nada’... 

Pessoa 2 

45:23 Claro… 

Pessoa 3 
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45:24 Destroem as fábricas, destroem a escola que formava os alunos que iam para as 

fábricas… Ainda por cima era a escola onde tinha estudado o José Saramago. O Saramago 

tirou o quinto ano naquela escola e o grande sonho de Saramago era, depois de acabar o 

curso, ir trabalhar para a Fábrica do Braço de Prata. Era o grande sonho dele, que era o 

sonho de todos os colegas de Saramago. Portanto, destroem a fábrica, destroem a escola e 

não destroem bairros, as pessoas estão localizadas, não foram expulsas de lado nenhum, 

pelo contrário, foram integradas. Mas foram integradas num lugar já cheio de vazios, cheio 

de desrespeito pela história deste lugar, não é? Portanto construírem agora aquele 

condomínio de luxo que vai ser vendido a chineses e a familiares da Isabel dos Santos para 

eles é um bocado indiferente, aquilo já está de tal maneira… 

Pessoa 2 

46:10 E na tal reunião de Marvila até houve uma senhora que disse ‘Graças a Deus que 

vieram os ricos porque tiraram os ratos, que já não atacam os meus filhos’. Porque depois 

temos este tipo de discursos a coexistir. Todos nós sabemos que aquele bairro não tem nada 

a ver connosco mas as pessoas, ao mesmo tempo é ‘Viva os ricos porque ao menos tratam 

dos terrenos, fazem jardins e tiram os ratos’. 

Pessoa 1 

46:35 Foi essa, acho que foi também essa a ideia do promotor. Tentar passar a ideia que, 

nos espaços públicos entre os edifícios, que não vão ser ocupados pela população, os 

moradores poderiam ganhar alguma qualidade de vida na medida em que poderiam estar 

perto de algo gentrificado, bonito. Como é que vocês veem essa coexistência de pessoas? 

Poderá permitir uma melhor transformação do território? Acham que vão surgir barreiras? 

Por exemplo, no grupo que tivemos anteriormente eles disseram muito claramente que 

acreditavam que iam haver barreiras, que era uma mesa muito concentrada de agentes 

culturais. 

Pessoa 4 

47:13 Sim, eu acho que vai haver barreiras… 

Pessoa 1 

47:16 Como é que vocês veem isso? Haverá…. Por exemplo a pessoa do Hub Criativo do 

Beato acreditava muito que ia haver uma ligação, uma conexão entre as pessoas que iriam 

trabalhar no Hub Criativo do Beato e os comerciantes à volta do Hub Criativo do Beato.  A 

Fábrica do Braço de Prata está ali um bocadinho isolada mas também já vai fazendo alguma 

sinergia. Como é que vocês veem a entrada destes novos agentes e como é que eles podem 

comunicar ou não com as populações existentes? 

Pessoa 4 

47:41 Ora na galeria há uma aposta de quando vão colocar multibancos aqui, não sei se no 

Beato, mas ali no Braço de Prata não há um multibanco que funcione, então é uma 

brincadeira que nós fazemos mas é quando...a partir desses condomínios e todo esse luxo, 

quando é que alguém vem aqui colocar um multibanco… 

Pessoa 3 

48:00 Essa malta que vai comprar o apartamento não precisa de multibanco. 
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Pessoa 2 

48:04 É tudo por MB WAY… 

Pessoa 3 

48:05 É tudo por MB WAY ou por transferência para o Dubai. 

Pessoa 2 

48:09 Claro. 

Pessoa 4 

48:10 Sim, é uma brincadeira... 

Pessoa 5 

48:10 Eu não acredito que vá haver comunicação entre... 

Pessoa 4 

48:12 Eu também acho que não 

Pessoa 5 

48:13 E acho que vai criar ainda mais barreiras nesta ideia de estatutos e eu lido com uma 

população de exclusão portanto há sempre aqueles que acham que se devia... 

Pessoa 2 

48:23 Isto vai acontecer como acontece em todo… acontece como em todos os lugares. Vai 

haver uma profunda assimetria durante anos e depois vai começar um a ir trabalhar para 

não sei quantos…… e os nivelamentos vão-se fazendo mas demoram 100 anos. Para já a 

assimetrização vai-se acentuar obviamente. 

Pessoa 4 

48:42 A curto prazo é um muro mesmo. 

Pessoa 2 

48:46 É os muros invisíveis... 

Pessoa 3 

48:46 E o grande perigo é que a cultura seja utilizada para disfarçar. Ok a Câmara até está 

disposta a criar aqui mais duas ou três…. 

Pessoa 1 

48:55 Para terminar vocês acham mesmo que a cultura vai ser usada como uma forma de 

tapar? 

Pessoas 2 e 3 

48:59 Claro… 

Pessoa 2 
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49:01 Por isso é que eu, pessoalmente o Teatro Meridional, vai continuar a fazer o seu 

trabalho porque tem cada vez, graças a deus, mais público e é o público que quiser vir. Não 

é impor à população, divulgar junto da população ‘Venham lá, porque nós estamos a fazer 

um trabalho comunitário, somos muito precisos no território’… Eu acho que estas coisas 

acontecem naturalmente. Não podem ser impostas. 

Pessoa 6? 

49:28 Sim, acho que não podem ser impostas mas acho que é preciso, acho que é importante 

olhar em volta… 

Pessoa 5 

49:33 Sim. 

Pessoa 6? 

49:34 … ou seja, abertura. Não sei se a resposta será concentração só, ou seja, acho mesmo 

que se devem construir espaços abertos que possam ser ocupados por pessoas diferentes 

umas das outras ou, não sei, promover a descoberta. Acho que deve ser o grande…. Não 

sei… 

Pessoa 4 

49:55 Tenho esperança na zona ribeirinha, tenho dúvidas mas sei lá, se isso der certo… 

Pessoa 6? 

50:01 Mas fiquei a pensar no que disseste sobre espaços afetivos e eu acho que isso pode 

ser também a chave, um bocadinho, disto. Acho que o arquivo tem alguma importância 

nisso, no querer saber a história do sítio onde nós estamos, os passados dessa história, e 

nisso fiquei a pensar na questão dos graffitis e de como tenho andado a passear aqui pelos 

bairros e, por exemplo, no bairro da Flamenga, na zona J, ou noutros bairros, os graffitis 

são de personagens importantes para o bairro. Ou de pessoas que morreram ou pessoas 

importantes. Sim, fiquei a pensar até que ponto estes graffitis tiram esse espaço, ou seja, 

até fiquei a pensar em perguntar-te se haviam graffitis antes de pintarem estas paredes. 

Pessoa 4 

50:47 Não, não havia nada… 

Pessoa 6? 

50:49 Era nu. Era limpo… 

Pessoa 3 

50:52 Por acaso é uma coisa que me surpreende... 

Pessoa 6? 

50:54 Podia ser um desses espaços abertos que as pessoas podiam ocupar, por exemplo, 

uma parede. 

Pessoa 4 

50:57 Claro…um da comunidade… 

Pessoa 3 
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51:00 O que me surpreende é que não há graffitis espontâneos na Fábrica Braço de Prata. 

Temos aquelas paredes, há anos que estavam vazias, até que chamámos artistas para vir 

pintar as paredes porque, espontaneamente, artistas locais que fossem lá fazer um desenho, 

não faziam… Portanto não há ninguém aqui da zona de Marvila que goste de fazer 

statements estéticos, pintar paredes. Não. Tive de ser eu a contactar artistas para irem fazer 

graffitis nos muros da Fábrica. 

Pessoa 1 

51:28 Muito obrigado. 

 

TROCA DE MESA 

Pessoa 1 

51:46 De que forma é que, olhando para vocês como agentes culturais, qual é o vosso papel 

nesse processo e como é que vocês veem esse processo de transformação com a cultura? 

Se calhar pode começar a Mafalda… 

Pessoa 2 

51:57 Pronto, de facto nós já vamos para a quinta edição do Poster e nota-se, tem estado a 

acontecer, uma venda generalizada de diferentes espaços ali na zona ribeirinha de Marvila. 

Obviamente que se aquela zona é caracterizada pelo ativismo criativo, porque os ateliers e 

os co-works criativos, muitos estúdios também estão por ali, por outro lado não temos a 

certeza se lá vão continuar porque ou os expulsam pelo aumento das rendas ou por outra 

via qualquer para gentrificar exatamente a zona. E portanto isso vai mudar, já o tinha dito 

lá em cima, vai mudar completamente o panorama e, digamos assim, a cultura de Marvila, 

pelo menos naquela zona. A nós, Poster, preocupa-nos porque vai-nos tirar a essência do 

projeto enquanto utilização de espaços pouco tratados. As próprias paredes, o facto de 

serem degradadas tem muito a ver com a nossa linguagem, do projeto em si. 

Pessoa 1 

53:24 Ou seja de reocupação desse vazio, não é? 

Pessoa 2 

53:26 Sim, o que nós aproveitamos é exatamente quase o total abandono dos edifícios, em 

que alguns estão, e pomos lá posters. Eles ganham vida, as paredes podres ganham vida. 

Pessoa 1 

53:39 E Marvila ganhou visibilidade com o Poster? 

Pessoa 2 

53:42 É assim, só para terem noção nós em termos de  que é a única coisa que nós 

conseguimos avaliar, o ano passado, o projeto no total todo, tivemos já à volta de 2,8 

milhões de Ou seja, é muito, para um projeto que ninguém apoia. 

Pessoa 3 

54:06 Pois, acho que aqui está o ponto. Da nossa parte, um bocado como “os de fora” que 

vêm atacar “os de dentro” esse processo que estava a falar que aconteceu noutras grandes 

cidades de ocupação, de introdução cultural em bairros mais degradados, não é 
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naturalmente visão da estratégia política. Nunca partiu, que eu saiba, nenhum desses 

exemplos, da iniciativa política local ou pública, nacional ou o que fosse, ou camarária, 

mas sempre da sociedade civil e aqui passou-se o mesmo. Naturalmente, instituições 

culturais expulsas do centro da cidade, como o Ar.Co também foi, procuraram recursos, 

sítios, locais, que fossem suficientemente próximos mas suficientemente acessíveis para se 

instalarem. E portanto o primeiro movimento é privado, associativo, cívico, galerias, 

espaços culturais. 

Pessoa 1 

55:09 A reocupação do mercado foi fácil para vocês? Podes falar um pouco sobre.. 

Pessoa 3 

55:12 A reocupação foi um processo muito complicado numa altura deprimidíssima do 

mercado em que o Ar.Co generosamente recebeu o mercado para reabilitar e abrir ao 

público e, claro, como todos os projetos ambiciosos na cidade de Lisboa, viu-se deparado 

com a necessidade de fazer obras estruturais de 1 milhão de euros, que teve que financiar 

praticamente sozinho, mesmo praticamente sozinho, porque uma alteração de um mercado 

daquele tamanho implicou uma obra de arquitetura e de engenharia brutal, que se fossemos 

bem a ver, se calhar, construído de raiz tinha saído mais barato. Mas naturalmente 

encaramos o projeto cheios de ânimo e estamos super contentes e o edifício é espampanante 

e aquilo que mais nos orgulha é voltar a devolver o edifício público à cidade, embora para 

já ainda tenha o portão fechado qualquer pessoa pode entrar. O território ainda não está 

totalmente gentrificado, temos de ter o cuidado de preservar alguma segurança dos alunos 

e dos professores mas, dito isto, é um espaço livre em que todos frequentam, todos vêm 

almoçar nas redondezas, também porque todos os restaurantes locais estão a fechar, e 

apesar de tudo as pessoas andam à procura de soluções. Mas a verdade é que, tendo sido 

uma iniciativa apoiada pela Câmara, e portanto com uma visão da Câmara já sobre o 

território, tomando a oportunidade de haver uma instituição cultural da dimensão e com a 

autonomia do Ar.Co disposta a investir, foi um win-win situation e, de facto, estamos muito 

contentes com os resultados. Estamos há três anos a observar, ou melhor há seis na verdade 

quando iniciou, a observar também o que é que a Câmara e o poder autárquico, mas 

primeiro que tudo a Câmara, a grande responsável por agora observar esta flutuação e fazer 

alguma coisa sobre o assunto atempadamente, tem tentado fazer sobre o território. É um 

território, já se sabe, complexo, cheio de propriedade privada, com muitos problemas 

sociais e vastíssimo. Tem muitos mais problemas sociais, até, do que eu pensei e temos 

vindo a saber. Do ponto de vista urbanístico, muito abandonado, para um território que 

estava prometido desde a Expo, que nos diziam que o centro da cidade ia ligar à Expo e 

está ali aquele buraco há... Quando é que foi a Expo? Nem sei… Há 20 anos ou 30 anos e 

já estava abandonado antes. Continua abandonado. E portanto não é, eu acho, com o Hub 

Criativo do Beato que se resolve o problema do território. É uma boa iniciativa... 

Pessoa 2 

57:51 Não não, eu também acho que não, quando eu digo isso é... 

Pessoa 3 

57:53… mas parece que começa tudo ao contrário. 

Pessoa 2 

57:54 Pois, começa tudo ao contrário. O que eu digo é que a Câmara está focada no Hub. 



 

236 

 

Pessoa 3 

57:58 Numa agenda que certamente contribui para o desenvolvimento do território, mas o 

que nós não estamos a ver como agentes locais é a preocupação com esta urbanidade toda, 

as acessibilidades, os espaços públicos, está tudo deteriorado, está tudo abandonado. Eu sei 

que se calhar até há uma prioridade anterior que deverá ser infraestrutural, nós vimos, obras 

por todo o lado, assuntos que são sempre os mesmos que é: os bombeiros no meio da 

estrada… Há tantos problemas neste território que iniciativas como um parque lindíssimo 

à frente do Braço de Prata e o Hub do Beato super desenvolvido parece que não casa. Parece 

que estão a começar pelo fim. E portanto aqui é que nós gostávamos de observar uma 

Câmara mais disposta a entrar no território e a oferecer a estas pessoas, aquelas que se 

aguentam, que vão ser poucas, dar-lhes condições para se aguentarem – que também não 

deve ser fácil, também não estou ver – e infraestruturar o território de forma própria antes 

de desatarem a investir no território e trazer gente às catadupas como fizeram com o cais 

de cruzeiros, em que as pessoas são “despejadas” e os esgotos não vão aguentar. Aqui vai 

acontecer a mesma coisa. Estão a deixar investir também de forma externa mas não estão 

a tratar a infraestrutura e nós estamos a sentir isso, desde uma lomba na estrada que estamos 

a pedir há três anos para os alunos que correm o risco de morrer ali atropelados, que aquilo 

parece uma… 

Pessoa 1 

59:36 Os alunos, por acaso eu gostaria de perguntar… Eu fui contactado pela Luísa Homem 

para fazer uma pequena visita ali nas vilas do Beato e percebi que havia um enorme 

desconhecimento... 

Pessoa 3 

59:46 Sim, total. 

Pessoa 1 

59:47 ...e alguma dificuldade… e estar nas costas da escola, ou seja, a 100 metros e depois 

quando ele viu os alunos lá e eles ficaram todos muito exclamados com a riqueza que 

existia, com todas as vilas… Como é que os alunos também veem esta ida para este 

território? Veem naquela lógica do ‘Ok, foi onde a escola foi criada’ ou veem mais como 

‘É positivo, estou a ir para um território que está em florescência…? 

Pessoa 3 

1:00:20 Associam-se a essa ideia do crescimento, do futuro, do ‘este território está a crescer 

e a gentrificar’ mas ainda têm muitas características locais e as pessoas gostam disto, 

gostam de sentir a identidade que tu falaste. Identificam-se e os estrangeiros querem 

conhecer melhor, acho que se interessam muito mais por isto do que agora pela parte 

museológica do centro da cidade e até procuram passar lá mais tempo, viver lá, procuram 

casas, já começa a ser um disparate as rendas que se praticam ali.. 

Pessoa 1 

1:00:50 Na Gualdino Pais? 

Pessoa 3 

1:00:51 Sim, é uma loucura, as pessoas estão a ser todas despejadas, aquilo já está a ser 

comprado por investimentos estrangeiros. Mas principalmente o Ar.Co sente-se fechado 

em si próprio porque quando abre a porta e sai do território encontra uma autoestrada, 
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primeiro que tudo, que nós não estamos a conseguir resolver. Câmara, junta, ninguém quer 

ajudar a deixar que aquela rua seja uma autoestrada... E depois vão sair para onde? O 

próximo ponto de interesse para estas pessoas, não têm como lá chegar. Não há bicicletas, 

não há não têm carro, portanto, para ir à Fábrica do Braço de Prata ou para ir  à Associação 

de Fado se quisessem não é propriamente um passeio no parque. É inseguro, não tem 

desenho urbano, são passeios curtos. 

Pessoa 2 

1:01:42 Não há planeamento. 

Pessoa 3 

1:01:43 Não há planeamento urbano. 

Pessoa 2 

1:01:44 Pelo menos que nós saibamos... 

Pessoa 3 

1:01:44 E por isso é que eu acho que as pessoas, apesar dos esforços… não há multibancos, 

não há serviços… e o próximo sítio é de facto longe. O território é muito grande e vai ser 

muito difícil olhar para ele como um todo. Portanto, o que é que a gente sente? Estão a ser 

feitos esforços de investimento público e privado sem estar a ser acompanhado por uma 

verdadeira grande requalificação do território e nisso tinha que estar a contar com a 

preservação, que tu falaste e muito bem, da identidade e ela vai-se perder mais uma vez, 

como não foi feita em Alfama por exemplo. Ninguém está preocupado em preservar a 

identidade deste território, destas pessoas, destes bairros. 

Pessoa 1 

1:02:26 Para os artistas é importante esse… 

Pessoa 3 

1:02:27 Claro, é com isso que se identificam. 

Pessoa 2 

1:02:29 Eu tenho uma história curiosa, por exemplo, num projeto que nós fizemos 

trouxemos cá o David Carson, não sei se conhecem, mas foi o primeiro grande designer a 

nível mundial a “explodir” e  no âmbito do projeto houve uma noite em que o levamos a 

jantar e levámo-lo ao Bairro Alto. E ele disse assim ‘A pé?’. Ele queria ir a outro sítio e 

nós já fizemos o Poster aqui então viemos com ele a Marvila. E ele: ‘Espera lá, isto aqui é 

muito giro’. Isto foi há três anos. Aquilo para ele era giro, era “o sítio” de Lisboa e ele já 

tinha visto Lisboa inteira…. 

Pessoa 3 

1:03:08 Tinha mais caráter se calhar... 

Pessoa 2 

1:03:11 Porque tem… é genuíno. Porque está... está como está. 

Pessoa 3 
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1:03:16 Como uma bolha de tempo... 

Pessoa 2 

1:03:19 Porque parou na bolha. Como a Avenida da Liberdade, que deixou de ser a Avenida 

da Liberdade, passou a ser um centro comercial de luxo que ninguém vai para lá a não ser 

os estrangeiros… mas os estrangeiros também já estão à procura de sítios que não sejam 

para estrangeiros. 

Pessoa 1 

1:03:34 Ou seja, a turistificação levou a que os próprios turistas fugissem das zonas 

turísticas. 

Pessoa 3 

1:03:38 Sim… 

Pessoa 1 

1:03:40 Em relação por exemplo.. 

Pessoa 4 

1:03:42 Deixa ir primeiro as senhoras, já fizemos um acordo aqui, é primeiro as senhoras. 

Pessoa 1 

1:03:46 Ok então, passemos então às senhoras. Eu queria perguntar, estás a trabalhar no 

Centro Interpretativo e a principal pergunta desta mesa é: de que forma é que a cultura é 

central. E eu gostaria de te perguntar como é que tu vês o investimento do projeto ROCK 

da Câmara Municipal no Centro Interpretativo, ou seja, é importante? Não é importante? 

Convoca a população? Convoca a comunidade? Que dificuldades é que tens tido no 

contacto com a comunidade para saber mais sobre eles? Fala um pouco da tua experiência 

Catarina. 

Pessoa 5 

1:04:24 É assim eu para agora estou mais para a parte da recolha de informações e 

entrevistas por isso não estou muito nessa parte mas, na minha opinião, eu acho que a 

cultura é importante para esta parte porque tal como a Mafalda disse, deu esse exemplo, eu 

acho que a cultura é algo que chama muito as pessoas. Nas entrevistas uma coisa que eu vi 

muito é que as pessoas dizem que quando vêm cá também gostam de ver estas coisas. 

Gostam de saber, por assim dizer. Eu não sei como explicar… 

Pessoa 1 

1:05:08 Ou seja, que a história do bairro, da comunidade pode ser um elemento de atração  

de pessoas… 

Pessoa 5 

1:05:16 Sim, sim… 

Pessoa 2 
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1:05:18 Sim, é uma identidade. A identidade de Marvila, como um polo cultural. Há bocado 

aplicamos uma expressão muito melhor que esta agora, mas… explorar a identidade 

criativa de Marvila como quase uma marca. 

Pessoa 1 

1:05:41 Se calhar o Sr. Adriano pode responder a isso. Mas que identidade é essa de 

Marvila? Ou seja, o que é que distingue o fado de Alfama do fado de Marvila? Há só um 

fado? Há só uma identidade? 

Pessoa 4 

1:05:53 Há só um fado. As pessoas têm a mania de dizer que há um fado castiço e não sei 

quê...há só um fado. O fado é só um fado. Não há mais fado nenhum. É o que nós sentimos 

na alma, é o que queremos cantar, é o que queremos transmitir. Mas eu vou pegar aqui 

numas palavras… Eu nasci no Beato, tenho 68 anos e vi passar ainda o Salazar naquela 

ponte, quando morreu. Aquela ponte deus queira que nunca aconteça nada. Estou a falar da 

ponte de Chelas, deus queria que nunca aconteça nada. Porque se você vier no seu carro… 

a minha irmã mora ali a dois minutos, eu passo dezenas de vezes ali, está uma vergonha. 

Nunca houve ninguém que fosse lá, pegasse numa colher de pedreiro e metesse lá um 

bocado de cimento, até hoje. E um dia vai acontecer como tem acontecido, porque não 

somos nós que estamos a falar disto, não são as pessoas que tratam disso… 

Pessoa 1 

1:06:47 A ponte dos comboios? 

Pessoa 4 

1:06:48 Sim. Agora sobre a cultura: a cultura somos nós que a fazemos. Porque nós 

portugueses gostamos de baile, cantar, dançar mas esquecemos que as paredes e tudo isto 

está a desaparecer. O que é nosso está a desaparecer. A gente quer é festas e isto e aquilo 

mas depois desaparece tudo e está a desaparecer. Pego aqui nas palavras da Mafalda, 

quando a Mafalda diz que os cafés, os restaurantes, nós estamos a perder de tudo um pouco. 

Estamos a perder de tudo porque queremos festas mas não pensamos no que está a 

acontecer. A minha neta já diz: ‘Ó avô isto está tudo fechado’. Tem 16 anos. 

Pessoa 3 

1:07:38 E quando reabrir vai ser uma coisa assim… um café com ar sueco que serve bagels 

e que há igual em Lisboa inteira. 

Pessoa 2 

1:07:47 Lisboa e Europa... 

Pessoa 4 

1:07:51 Eu há pouco tempo estive com o Manuel Coelho, que é o presidente da junta de 

Santa Maria Maior, e temos que agarrar agora. Porque Alfama já começou a agarrar... 

Pessoa 3 

1:08:01 Mas já foi tarde. 

Pessoa 4 

1:08:02 Já começou a agarrar. Alfama já começou a agarrar. 
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Pessoa 1 

1:08:03 A Junta de Freguesia de Marvila e do Beato tem essa preocupação por exemplo de 

preservar o fado, de preservar as vossas iniciativas? 

Pessoa 4 

1:08:11 Tem. 

Pessoa 1 

1:08:12 Eu não sei se existem casas de fado aqui em Marvila... 

Pessoa 4 

1:08:13 Temos duas, temos duas escolas de fado. Nós somos a primeira escola de fado em 

Portugal com 21 anos e há outra, que é a Clave. 

Pessoa 2 

1:08:22 E também há grupos de folclore. 

Pessoa 4 

1:08:26 Aqui tem de tudo. 

Pessoa 3 

1:08:27 Então não? Há de tudo! 

Pessoa 2 

1:08:27 Muitas… 

Pessoa 4 

1:08:28 Por isso é que Marvila tem de tudo um pouco e vamos lá ver. A cultura… será que 

deram-nos este “bolo” para esquecer dos “pastéis de nata” ou para se fazerem? Se calhar 

foi isso.. 

Pessoa 3 

1:08:42 Bem, e acho que às vezes esquecemo-nos da ideia que quem faz a cultura são as 

pessoas  e o papel da administração central é criar condições para as pessoas fazerem a 

cultura e não substituirem-se às pessoas. 

Pessoa 4 

1:08:47 E cuidado, e Marvila é das zonas mais lindas do país. Muita gente não conhece. 

Pessoa 1 

1:08:57 Existem muitos fadistas aqui em Marvila? 

Pessoa 4 

1:09:00 Sim, Marvila tem das melhores vozes. Nós temos uma escola de fado de 20 anos. 

A Rebordão… epá não vou falar em nomes… 
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Pessoa 3 

1:09:11 O Jorge Fernando vive no bairro. 

Pessoa 4 

1:09:13 Mora. O Jorge Fernando mora, mais a Rebordão, não é? 

Pessoa 3 

1:09:16 A Fábia... 

Pessoa 4 

1:09:18 A Fábia, que andou na escola. A Sara Correia… Marvila tem tudo. Nós não temos 

problema de ir ao Bairro Alto ou à Mouraria cantar o nosso fado, de maneira alguma. 

Pessoa 3 

1:09:28 E sentem-se acolhidos? 

Pessoa 4 

1:09:30 Então nós temos fadistas a cantar nas casas todas de fado em Lisboa. O Carlos 

Oliveira, a Rute... 

Pessoa 3 

1:09:35 E porque é que não há casas de fado em Marvila? 

Pessoa 4 

1:09:38 Temos duas escolas. 

Pessoa 3 

1:09:40 Escolas sim, mas casa… 

Pessoa 1 

1:09:41 Mas porque é que não há restaurantes que tenham espetáculo de fado, lá na Rua 

dos Remédios onde eu moro por exemplo…? 

Pessoa 2 

1:09:47 Mas vai passar a ter porque nós agora este ano, no Poster, já fizemos aqui um 

grande anúncio e nós vamos levar o fado ao Poster também... 

Pessoa 4 

1:09:54 Nós levamos todos os anos, a 15, o Fado sai à Rua, nos cantos de Marvila. Temos 

mais perto de 20 aos idosos. Temos agora o grande concurso de fado sempre, já vamos no 

21º concurso. 

Pessoa 1 

1:10:09 Na Junta de Freguesia, normalmente… 

Pessoa 4 
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1:10:11 Não, na ACOF. Temos é o apoio, porque nada se consegue se as juntas não 

apoiarem. Eu trabalho e não ganho nada, trabalho de borla. Reformei-me tão bem na vida, 

foram 20 anos no hospital, deu para a minha reforma à rei. Mas falta mais qualquer coisa. 

Nós temos a maior patente do fado na zona… 

Pessoa 1 

1:10:33 Um minuto para terminar, para termos se calhar um aspeto mais positivo e sairmos 

assim um bocadinho mais… porque a vida também às vezes é um bocadinho pesada. O que 

é que em termos mais de proposta podem ser feito, ou seja, de que forma é que a cultura, 

voltando à pergunta inicial, de que forma é que a cultura pode travar por exemplo esta perda 

de identidade ou como é que pode… 

Pessoa 2 

1:11:00 Era por exemplo a Câmara assumir Marvila como um polo cultural. E não deixar 

que projetos urbanísticos se sobreponham a um polo cultural. Para mim é a conclusão que 

eu tenho. 

Pessoa 3 

1:11:17 E criar condições para estas associações cá ficarem... 

Pessoa 4 

1:11:18 Nós queremos Marvila. Está tudo dito. Nós queremos Marvila. 

Pessoa 3 

1:11:24 Isso tem um custo, não é? 

Pessoa 1 

1:11:27 Vamos todos dizer Marvila… Marvila - Beato, a zona oriental.. 

Pessoa 4 

1:11:31 A zona oriental de Lisboa. 

Pessoa 3 

1:11:33 Criar critérios e preservar essa identidade teria um enorme custo do ponto de vista 

financeiro certamente porque isso implicava criar limitações.. 

Pessoa 2 

1:11:41 Mas assim como foi planeada toda a parte dos cruzeiros e daquela zona ribeirinha, 

era exatamente ter que haver um plano também para a zona de Marvila. 

Pessoa 3 

1:11:53 Com restrições, com investimento.. 

Pessoa 1 

1:11:54 Se calhar o centro seria a zona do Abel Pereira da Fonseca onde está a maior 

concentração... 

Pessoa 2 
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1:11:59 Por exemplo... 

Pessoa 3 

1:12:00 Naturalmente. Esta é a “linha d’ouro” porque é a que costura as duas partes da 

cidade, embora eu ache que está toda a gente de costas voltadas para a zona dos bairros, 

que têm imensos problemas sociais. 

Pessoa 2 

1:12:13 Mas porquê? Porque também não há acessibilidades, voltamos sempre ao mesmo. 

Não se consegue. 

Pessoa 4 

1:12:18 Eu se pegar no seu carro e der uma volta consigo por Marvila, Marvila ou Beato, 

é um desastre. 

Pessoa 1 

1:12:25 A circulação é difícil… 

Pessoa 3 

1:12:27 É uma loucura... 

Pessoa 2 

1:12:28 É, é… não é uma loucura é uma aventura. 

Pessoa 3 

1:12:29 Então agora imagine miúdos de 20 anos, acabadinhos de chegar sei lá de onde e 

não têm coragem para…. 

(conversa sobre trocar de mesa) 

 

TROCA DE MESA 

Pessoa 1 

1:13:04 Para poderem dar o vosso ponto de vista. Então a primeira ideia central é: a cultura 

é ou não importante para a regeneração de territórios, ou seja, qual é o papel da cultura, dos 

agentes culturais e da entidade cultural, nos processos de regeneração urbana, e aqui 

também num sentido positivo ou negativo. No sentido positivo, de que forma é que a 

introdução da cultura ou a dinamização ou a promoção da cultura nos territórios deprimidos 

pode, de facto, alavancar o desenvolvimento global, sustentável das comunidades? Ou se 

pelo contrário, num discurso que já é muito comum noutras zonas da cidade, de que forma 

é que a cultura poderá ser um promotor de processos de turistificação, de gentrificação e 

até da própria exclusão da população? 

As mesas que estiveram anteriormente, eu percebi, muitos dos agentes que estiveram cá 

presentes, e foi muito importante para a discussão, a convocação do seu próprio exemplo. 

‘Então, eu trabalho nesta instituição, nós estamos a dinamizar  especificamente em termos 

culturais isto e eu acho que a visão que a minha instituição traz para o território é esta... e 
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eu estou/ou não estou consciente do meu papel enquanto elemento transformador do 

território’. 

Tivemos aqui uma discussão sobre o Hub Criativo do Beato, tivemos aqui também uma 

discussão sobre o Ar.Co… São duas instituições que surgiram há pouco tempo, que estão 

a reutilizar património do território e que estão a dinamizar cultura. 

Agora passaria a palavra a vocês e queria que exprimissem um pouco estas três ideias: 

cultura sim ou não; que papel; e se está a dinamizar ou não, ou a empoderar as populações 

locais e a comunidade local, criar novas centralidade, novos polos culturais… 

Pessoa 2 

1:14:52 ou pelo contrário. 

Pessoa 1 

1:14:53… ou pelo contrário. 

Pessoa 3 

1:14:58 Isso é uma discussão para 15 minutos não é? 

Pessoa 1 

1:15:01 Sim, sim. 

Pessoa 3 

1:15:03 Tá bem, ok… 

Pessoa 4 

1:15:07 Por onde começar, não é? 

Pessoa 1 

1:15:10 Se calhar podem começar com o exemplo da vossa instituição e como é que vocês 

têm visto o território. 

Pessoa 3 

1:15:17 Pois, eu acho que a pergunta é ‘ou é isto ou aquilo’, não é? E eu acho que é as duas 

coisas, a resposta. É evidente que a cultura é um fator que beneficia o território pelo ponto 

de vista de uma apropriação por parte das pessoas desse território, passa também pelas 

pessoas passarem a sentir, aumentar o sentido de pertença àquele território obviamente. Eu 

acho que isso são tudo coisas que são relativamente óbvias e que isso estimula as questões 

de identidade, especialmente se forem projetos de cariz artístico que vão pegar nas raízes, 

do que possam ser as raízes das pessoas ou das comunidades, e as possam trabalhar, que 

possam dar novas visões e possam pôr as pessoas a pensar sobre isso. Eu acho que isso é 

uma coisa que nós todos, nos nossos projetos, já passámos por isso, de alguma forma. Eu 

acho que a questão da gentrificação está relacionada com, também, outros aspetos. Eu 

penso que com o impacto dos artistas foi decisivo de alguma forma fazer uma make up a 

certas zonas da cidade, que sem isso seriam menos atrativas. Não acho que tenha sido o 

fator central e principalmente aqui em Marvila se virmos as zonas que estão a ser 

turistificadas e gentrificadas não são todas, depende. São as zonas nobres ou que têm 

potencial para ser zonas nobres. Eu duvido muito que haja uma turistificação das zonas 

aqui dos bairros. 
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Pessoa 5 

1:16:49 Ali na zona ribeirinha sente-se um pouco. 

Pessoa 3 

1:16:51 A zona ribeirinha claro, porquê? Por causa do rio. É evidente que é bom ter lá 

galerias e companhias para dar assim um ar de uma certa elite cultural e que isso atrai 

também as pessoas que vão para lá viver. Ou seja, serve para valorizar. Mas é uma estrutura 

que já é valorizada por outros aspetos, não acho que seja o central, portanto. 

Pessoa 5 

1:17:12 Não achas que as galerias, por exemplo, é um bom exemplo, porque também é 

diferente destas estruturas culturais que têm interesse comercial…? O facto de galerias 

terem ido ali para a zona da Rua do Açúcar… abriu gentrificação, não é? A valorização, a 

tal inflação imobiliária... 

Pessoa 3 

1:17:30 Sim, mas já havia potencial imobiliário. O que eu estou a dizer é… 

Pessoa 5 

1:17:33 Havia? 

Pessoa 3 

1:17:34 Ali? 

Pessoa 5 

1:17:35 Ninguém tinha olhado para aquilo. 

Pessoa 3 

1:17:36 Sim, é verdade.. 

Pessoa 2 

1:17:36 Claro que sim, é a continuação do Parque das Maçãs e depois há uma segunda 

vaga. Essa galeria amanhã pode sair, como já está a acontecer. 

Pessoa 3 

1:17:42 Não, amanhã vai sair. 

Pessoa 2 

1:17:43 Vai sair porque esse prédio é comprado para fazer… 

Pessoa 5 

1:17:47 Pois já há aqui uma série de galerias que já não existem… 

Pessoa 2 

1:17:49 Já há uma segunda vaga, já há quem esteja a sair porque vai...portanto isto são 

fenómenos… 
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Pessoa 1 

1:17:55 E vocês acham que essas galerias, esses agentes culturais vêm para um território 

como Marvila porquê? Porque há espaço para dinamizar? Ou seja, há objetos culturais que 

são interessantes de desenvolver ou há outras questões mais práticas? 

Pessoa 2 

1:18:04 Porque é barato… 

Pessoa 3 

1:18:07 É mais barato e há projetos que… as galerias é porque é mais barato e por outro 

lado havia um conjunto de incentivos institucionais para as associações culturais se fixarem 

nesta zona. A zona de Marvila é uma das zonas mais procuradas por associações... 

Pessoa 5 

1:18:22 Mais procuradas porque também é disponibilizada. 

Pessoa 3 

1:18:25 Porque é disponibilizada como território de intervenção prioritária e ainda bem, 

acho que é positivo, é muito positivo. Mas obviamente tem outro lado da moeda, não é? 

Pessoa 2 

1:18:34 O espaço é mais barato. Quantas produtoras haviam na Matinha? 

Pessoa 3 

1:18:38 Pois.. 

Pessoa 2 

1:18:39 Que já não estão… 

Pessoa 3 

1:18:40 Sim, sim sim… 

Pessoa 2 

1:18:41 Quantas produtoras que estavam nos anos.. princípios dos anos 2000, nos 90… na 

Matinha, naqueles edifícios... 

Pessoa 3 

1:18:48 Eu acho que é um problema multicausas, a causalidade não pode ser diretamente 

atribuída à frente artística que vai... Acho que é multicausa, não é só os artistas ou uma 

comunidade artística que intervém no espaço e que o modifica de forma a tornar possível 

depois, a seguir, outra vaga mais.. 

Pessoa 2 

1:19:09 Porque isto não é a prego, não é? Tu que estás mais ligado às… conheces melhor 

os outros projetos que estão no Rock e as cidades que estão a ser replicadas e por aí fora. 

Assim num território como este, mas que a coisa tivesse sido feita de uma forma mais... 

vamos dizer organizada. se quiseres, ou enfim mais perene ou com ideia de se de facto 

regenerador. O que é que foi de facto regenerador? 



 

247 

 

Pessoa 1 

1:19:36 Ou seja,que projetos é que poderão ter esse… 

Pessoa 2 

1:19:39 Sim mas que nós supostamente andamos a replicar. Quais foram as que foram de 

facto regeneradoras? 

Pessoa 1 

1:19:46  

Pessoa 2 

1:19:46  

Pessoa 1 

1:19:47 Possivelmente, sim. Porque também já tem uma tradição anterior ao próprio ROCK 

de regeneração urbana. 

Pessoa 3 

1:19:53 Pois… 

Pessoa 5 

1:19:54 Pois, claro, sim.. é uma bolsa de ar fresco que vem e que vai fechar e que vai 

desaparecer. 

Pessoa 2 

1:20:02 E deve ter tido imensos desafios e contradições e contraditório… 

Pessoa 1 

1:20:08 Que tipo de contradições é que são mais presentes? Ou seja, porque é que não se 

consegue regenerar de facto os processos? Porque é que em dois anos não se consegue 

avançar com esse processo global? 

Pessoa 2 

1:20:21 Estás a falar destes dois anos? 

Pessoa 1 

1:20:23 Destes dois anos, por exemplo do ROCK sim. 

Pessoa 2 

1:20:25 Porque é que não se consegue, perguntas tu. Para este enorme território. 

Pessoa 1 

1:20:30 Pois se calhar é essa… 

Pessoa 2 

1:20:31 Tenho uma enorme desconfiança em relação a isso mas é o que eu tenho vindo a 

repetir de mesa para mesa, porque não há articulação de políticas públicas… 
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Pessoa 5 

1:20:43 Mas se calhar também é um território demasiado grande... 

Pessoa 2 

1:20:43 Não quero é desvalorizar porque acho que aprendemos, eu pelo menos, nós vamos 

ficar ……agora de repente lembrei-me... enfim… são tantas histórias, mas eu acho... 

Pessoa 1 

1:21:00 É um processo que tem que levar muito tempo? 

Pessoa 2 

1:21:02 Sim, eu acho que para mim foi um processo de aprendizagem mas não é só levar 

muito tempo, eu não posso estar constantemente a ser atropelado, não é? No outro dia, por 

acaso e por sorte, entrámos dentro da Nacional. Criou-se ali um… não interessa… olha cá 

está é a questão da memória. Eu, a Margarida, o Sr. Fonseca e o António Miranda, 

estávamos à porta... 

Pessoa 5 

1:21:24 Nacional é a fábrica das farinhas? 

Pessoa 1 

1:21:26 Sim. 

Pessoa 2 

1:21:26 É onde está feito o projeto do condomínio. Entrámos e vieram logo dois 

engenheiros, com os capacetes, como ‘O que é que estes gajos estão aqui a fazer?’ E nós: 

‘Olá, somos da Câmara, estamos a fazer um levantamento histórico’… ‘Ah, está bem’… 

Chamaram uma senhora e por sorte a senhora tem 40 anos de Nacional, portanto até 

conhece o irmão do Sr. Fonseca que trabalhou na Nacional. A mãe foi ensacadora. E então 

aconteceu esta coisa maravilhosa. ‘Querem vir ver? Venham cá amanhã’. E nós vamos lá, 

falamos com ela, até pedimos para filmar e a seguir ela deu-nos a chave e disse ‘Agora 

estejam à vontade’. E aquilo é absolutamente magnífico, percebes? E o convento não está 

todo partido porque a Cerealis pegou nele. Mas o que tu tens ali naquele conjunto magnífico 

é um projeto de imobiliário, de apartamentos de luxo, percebes? Numa zona que tu sabes 

muito melhor do que eu a pobreza que é o Beato, certo? Portanto que é que nós fazemos 

aqui? Olha, registamos a memória. No caso concreto do Centro Interpretativo. Tu não 

consegues parar isto. 

Pessoa 1 

1:22:38 Ou seja, é um correr contra o tempo… 

Pessoa 2 

1:22:42 Eu sinto-me neste… no caso no Centro Interpretativo eu sinto-me como uma 

espécie de: ‘Fotografamos tudo?’ ‘Fotografamos tudo.’ Depois eu ponho-me a olhar para 

os livros e digo assim: ‘Bom, tenho de sacar as fotografias do Caminho do Oriente’. Já falei 

com uma pessoa, por acaso foram entregues ao arquivo fotográfico. Tu tens diferenças 

entre fotografias por exemplo do vale de Chelas, grandes diferenças como é óbvio, entre 
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98 e hoje. Portanto, já agora vamos mapear, uma espécie de marco, quase arqueologia, por 

dizer assim… Estou a falar agora da perspetiva do Centro Interpretativo. 

Pessoa 5 

1:23:22 Sim, mas ainda bem que és tu que estás a fazer isso e que vais continuar, porque 

se fosse... 

Pessoa 2 

1:23:26 Não sei se vou continuar. Não sei se vou continuar. 

Pessoa 5 

1:23:27 Se fizesses parte da equipa do ROCK por exemplo… 

Pessoa 2 

1:23:29 Não sei se vou continuar porque este projeto já existia aqui, já tinha ideia de fazer 

um repositório, um filme local, whatever, depois foi ótimo porque aproveitou-se, veio o 

ROCK e a Alexandra tem outras práticas de trabalho em outros processos participativos 

portanto ganhou outra… agora não sei se vai continuar. Quem é que me diz a mim que vai 

continuar? Achas que vai continuar? Não sei. 

Pessoa 5 

1:23:50 Mas é como estavas a dizer, a biblioteca não vai colapsar... 

Pessoa 2 

1:23:53 Sim mas este projeto não sei se vai continuar. 

Pessoa 5 

1:23:55 E tu não podes, autonomamente, dentro da biblioteca…? 

Pessoa 2 

1:23:56 Nós somos oito pessoas, mais três, volto a dizer, e portanto eu tenho muita coisa 

para fazer, não sei se vou continuar porque não sei se vou ter meios nem recursos, nem 

sequer se vão querer, se interessa que isto continue. Pode morrer no próprio mês de junho, 

não necessariamente daqui a dois anos. 

Pessoa 1 

1:24:11 Mas o Centro Interpretativo... ou seja, houve uma aposta da Câmara Municipal na 

ideia da memória. Ou seja, a memória é importante para o departamento de cultura da 

Câmara Municipal. 

Pessoa 2 

1:24:18 Sim, sim, claro. Mas sobre continuidade não me perguntes. 

Pessoa 1 

1:24:23 Claro. E vocês nos vossos projetos? Como é que veem a possibilidade de continuar 

ou não continuar no território. 

Pessoa 3 
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1:24:34 Eu por exemplo, nós temos só um escritório que está cedido por uma empresa da 

zona, ou por um espaço privado da zona, e não temos um espaço de trabalho… um 

cantinho… temos de usar espaços de outras entidade, outras companhias que nos cedem ou 

que nos alugam a preços reduzidos e se o percurso natural seria aos poucos, ao estarmos 

inscritos na comunidade, conseguirmos espaços, que era o natural num sítio normal, aqui é 

ao contrário. Aqui, qualquer dia, perdemos até o espaço de escritório. Portanto não há uma 

possibilidade de continuidade, antes pelo contrário, é uma descontinuidade a não ser que 

obviamente a Câmara apoie e ceda lojas como está a fazer com a Eira. Já nos surgiu essa 

hipótese também. Mas não há um espaço destes, em que a especulação imobiliária também 

vai ganhando terreno. A perspetiva de continuidade é um bocadinho reduzida. 

 

Pessoa 1 

1:25:22 Vocês acreditam que os novos moradores que poderão vir para o território poderão 

consumir cultura? Ou seja, quem virá para cá serão agentes que valorizam a cultura ou não 

haverá ligação entre os novos moradores e as práticas culturais que já existem? 

Pessoa 2 

1:25:39 Depende dos hábitos das pessoas, não é? Depende dos hábitos culturais? 

Pessoa 5 

1:25:43 Mas que novas? 

Pessoa 2 

1:25:45 Não faço ideia. 

Pessoa 1 

1:25:45 Quem virá morar para…??? 

Pessoa 5 

1:25:46 No futuro? Ah! 

Pessoa 2 

1:25:51 Depende dos hábitos… 

Pessoa 3 

1:25:52 E depende da oferta que for criada. 

Pessoa 2 

1:25:54 Sem dúvida… 

Pessoa 3 

1:25:55 Porque essas pessoas de poder económico, algumas têm hábitos culturais mas, quer 

dizer, vão às coisas principais. Vão à opera, vão ao Teatro Nacional, vão ver coisas que são 

institucionalmente aceites, não vão ver coisas marginais ou coisas alternativas, não têm 

tanto essa perspetiva. E portanto, se não houver já uma estrutura forte, que pode ser 

alternativa mas que seja forte, se não houver no terreno… 
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Pessoa 2 

1:26:20 Ele tem razão. 

Pessoa 1 

1:26:21 E como é que se cria essa estrutura forte? 

Pessoa 3 

1:26:23 Tem que haver rede, tem que haver financiamento, tem que haver política… 

Pessoa 2 

1:26:27 O espaço… espaços… O que é que a gente tem aqui? vamos lá ver, o Teatro Ibérico 

e o Meridional... 

Pessoa 5 

1:26:28 Também era aquela coisa que já falámos, que era de não fazer uma programação 

específica, apenas para a comunidade. Quer dizer, que integre a comunidade mas que seja 

uma coisa aberta o suficiente… 

Pessoa 1 

1:26:39 Houve essa discussão também nos outros grupos, ou seja… A utilização da cultura 

como dinamização da comunidade ou trazer novos moradores? Ou ambas? Ou seja, tivemos 

por exemplo pessoas aqui que trabalharam muito com a comunidade e claramente disseram 

que a produção deve ser feita com a comunidade para a comunidade, e que quem eram os 

espetadores, não surpreendentemente, nos seus espetáculos, eram da comunidade. Outras 

pessoas disseram, por exemplo o Poster que é muito mais alargado em termos de conteúdos, 

disse claramente ‘esta é uma produção que não é diretamente feita com a comunidade 

porque são artistas que vêm de fora e claramente a ideia é mostrar o espaço e trazer mais 

pessoas’. 

Pessoa 2 

1:27:19 Não tem mal nenhum, quer dizer, acho que tu podes coexistir, não é? Sim, acho 

que vale a pena tudo. Eu acho que deve haver diversidade. 

Pessoa 5 

1:27:27 Eu acho que realmente se deve misturar públicos. 

Pessoa 2 

1:27:29 Tens é que trabalhar com as pessoas daqui, é como o caso dos Visionários, não é? 

Da ARTEMREDE… ou o projeto Mapa do Mundo ou enfim… tens é que trabalhar. 

Também tem que haver um trabalho em simultâneo. Essa tua pergunta é boa mas o Miguel 

estava a dizer que se pensares numa oferta que abranja um extrato social mais elevado, com 

áreas de cultura mais erudita, o que for, tens que ter um espaço. É importante... 

Pessoa 3 

1:27:53 Espaços. O espaço é uma coisa muito importante criticamente. 

Pessoa 2 

1:27:54 Estávamos a ver o que é que tu tens. O Teatro Meridional e o Ibérico. 
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Pessoa 3 

1:27:58 Sim, para uma ópera de não sei quantos milhares de pessoas... 

Pessoa 5 

1:28:00 E as galerias… se calhar é mais um foco dessas pessoas com mais dinheiro. 

Pessoa 3 

1:28:06 Sim, mas não tens… de facto o espaço é uma coisa muito crítica. 

Pessoa 2 

1:28:10 Sem dúvida. 

Pessoa 3 

1:28:11 Porque como há muita especulação não há forma das ofertas artísticas e 

comunitárias se estabilizarem. 

Pessoa 1 

1:28:21 E o aspeto físico é importante, não é? 

Pessoa 3 

1:28:22 É crítico. 

Pessoa 2 

1:28:22 Então não é? 

Pessoa 4? 

1:28:24 Claro. 

Pessoa 3 

1:28:24 É, porque o trabalho precisa de espaço, precisa de ter uma sede. Por exemplo uma 

coisa que nos perguntam muitas vezes é ‘Então e têm cursos de teatro? Ou cursos de 

expressão para professores?’. Ou cursos… sei lá, do que for… leitura... 

Pessoa 2 

1:28:34 Então mas quem é que te paga para fazer isso? 

Pessoa 3 

1:28:36 Não, e o problema é que eu não me consigo organizar. Se não tiver um espaço não 

consigo abrir uma porta para ter esses cursos disponíveis. 

Pessoa 5 

1:28:41 E é uma forma também de inscrever no próprio mapa de circuito. 

Pessoa 3 

1:28:44 Eu não posso estar sempre à procura, senão estava na biblioteca ‘Olha arranja-me 

aqui um espacinho’ e depois outro ‘olha arranja-me aqui um espacinho’… passo a minha 

vida nisso. 
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Pessoa 2 

1:28:46 Sim, tipo à procura de albergue… 

Pessoa 3 

1:28:50 À procura de albergue… 

Pessoa 1 

1:28:51 Como é que foi a experiência das leituras aqui em Marvila, no Braço de Prata e... 

Pessoa 3 

1:28:55 Tem sido muito positiva. Tem sido muito positiva porque temos tido muito apoio 

de muitas instituições. É um projeto que anda em vários sítios, também fora de Lisboa, mas 

que foi apoiado pelo Ministério da Cultura no ano passado, este ano não, e portanto que 

está ao sabor de… Aliás este ano estamos a fazer uma versão low budget e estamos a pagar 

muito mal às pessoas mas assumimos isso  no manifesto do projeto. Assumimos que 

estamos a pagar muito mal mas estamos a fazê-lo. Porque já é a 4ª edição e queríamos. 

Pessoa 2 

1:29:21 Este projeto tem um potencial enorme, o do Miguel, relativamente ao trabalho das 

bibliotecas públicas e a promoção da leitura, e se quiseres da literacia artística, que era uma 

coisa que se dizia. Está tudo por fazer... 

Pessoa 5 

1:29:42 E a Eira que vai ter um espaço aqui? 

Pessoa 4 

1:29:44 Pois… nós nem sequer conhecemos. 

Pessoa 1 

1:29:45 Como é que a Eira vê a entrada aqui… 

Pessoa 4 

1:29:47 No território? 

Pessoa 1 

1:29:49 ... na zona da habitação social, das lojas, da ocupação das lojas? 

Pessoa 4 

1:29:52 Pois isso nós estamos a estudar ainda. Mas a tentativa precisamente é essa, de fazer, 

ou seja a vontade... 

Pessoa 5 

1:29:59 Desculpa só uma coisa. A loja é escritório ou vai ser espaço de apresentação? 

Pessoa 4 

1:30:03 Vai ser espaço de trabalho. De apresentação a céus abertos talvez, mas isto é um 

estúdio. 
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Pessoa 3 

1:30:08 Pois é um estúdio, não é? Não tem condições para porteiro... 

Pessoa 5 

1:30:11 Pois era o que eu estava… 

Pessoa 3 

1:30:14 É aqui em redor da biblioteca, não é? 

Pessoa 4 

1:30:15 Sim, sim, é mesmo. Para ali para aquele lado. 

Pessoa 1 

1:30:21 Como é que vocês veem a entrada neste território? Como é que tem sido a 

experiência? Sentem que são gentrificadores do bairro social? 

Pessoa 4 

1:30:31 Não, acho que não. Acho que não vamos ser gentrificadores. A ideia é precisamente 

esta coisa que eu estava a falar de trazer. Ou seja, aproveitar um trabalho que já é feito pela 

Eira na área da dança, nomeadamente com o festival, e tentar aproximar, ou seja trazer o 

festival para aqui e trabalhar... Ou seja, trazendo pessoas de fora para conhecer o espaço 

daqui mas trabalhar com pessoas daqui também para conhecer o festival e, no fundo, fazer 

aqui uma... 

Pessoa 1 

1:31:03 Os artistas que trabalham convosco sabem que vieram para Marvila? Tiveram 

reações? 

Pessoa 4 

1:31:10 Ainda não sabem. Os artistas, para já… quer dizer o núcleo sabe, obviamente... 

Pessoa 1 

1:31:16 E como é que foram as reações do núcleo? 

Pessoa 4 

1:31:19 Foram bastante positivas, acho que todas as pessoas.. cada vez há um maior 

interesse neste… também é um grande foco, o trabalho com a comunidade. 

Pessoa 2 

1:31:27 Achas que é alguma moda isso? 

Pessoa 4 

1:31:29 Eu acho. Acho que é uma moda. 

Pessoa 2 

1:31:31 Eu também acho um bocadinho. não é? É a história… é Rio de Onor. Anda tudo a 

perguntar. 
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Pessoa 4 

1:31:34 Sim. 

Pessoa 2 

1:31:35 Tudo a participar. 

Pessoa 4 

1:31:36 É um: ‘Epá que giro, trabalho com a comunidade’. 

Pessoa 1 

1:31:39 Mas achas que é uma moda ou foram os financiadores que têm na sua… 

Pessoa 5 

1:31:46 É um casamento. 

Pessoa 4 

1:31:47 Sim... 

Pessoa 3 

1:31:47 Há uma agenda… 

Pessoa 5 

1:31:48 Há uma agenda, exato. 

Pessoa 2 

1:31:48 Há uma agenda. É, a palavra melhor de facto é agenda. A gente diz que é uma 

moda, que é a maneira mais fácil de dizer. 

Pessoa 5 

1:31:55 Os projetos vão ao encontro das agendas… 

Pessoa 2 

1:31:55 É como quando eu vim para aqui. Queriam-me convencer e eu na altura não quis 

vir, só vim depois quando percebi que tinha interesse. A minha chefe disse ‘Mas Marvila 

está na moda’. 

Pessoa 4 

1:31:58 É uma questão estratégica de facto… 

Pessoa 1 

1:32:02 E vocês respondem a essa estratégia, não é? 

Pessoa 2 

1:32:04 Sim. 

Pessoa 5 
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1:32:07 Se der bons resultados artísticos melhor, não é? A Francisca eu acho que já estava 

a trabalhar com seniores, não é? 

Pessoa 4 

1:32:17 Sim, já está a trabalhar com seniores... 

Pessoa 5 

1:32:19 Que é outra camada… Também é um bocadinho keyword das agendas... 

Pessoa 4 

1:32:20 Sim, mais específica. 

Pessoa 3 

1:32:23 Que é muito importante trabalhar, estão muito abandonados, é super importante 

trabalhar com os seniores. 

Pessoa 5 

1:32:26 É super importante e nós somos uma sociedade envelhecida... 

Pessoa 2 

1:32:26 Quem? 

Pessoas 3 e 4 

1:32:27 Com os seniores… 

Pessoa 2 

1:32:28 Aquele projeto muito engraçado que uma vez fui a um espetáculo deles e… nós 

quisemos trazê-los para cá, agora estão vocês, mas não tivemos condição, que é as Maduras, 

de Oeiras, é tão engraçado. Tu conheces? Projeto Maduras, trabalham com pessoas com 

mais de 55, de teatro. É tão engraçado. E depois como achámos muito interessante depois 

fui ver um espetáculo que elas fizeram, porque elas trabalham com os grupos dos jovens 

do teatro lá em Oeiras... é Algés, uma coisa qualquer... e eles estavam no ano das cheias, 

salvo seja, na efeméride das cheias e elas trabalharam exatamente a ideia, ou seja, as 

memórias. São umas mulheres, chama-se Maduras. 

Pessoa 4 

1:33:20 Vou ver, vou pesquisar. 

Pessoa 2 

1:33:21 É noutro concelho. Nós queríamos trazê-las mas não houve dinheiro. 

Pessoa 1 

1:33:27 E mesmo a própria biblioteca também tem estado nessa lógica. Podes desenvolver 

um pouco o que é que chamas agenda cultural da Câmara Municipal? 

Pessoa 2 

1:33:36 Ah sim, sim. Pois não sei João, nunca me debrucei muito sobre isso. É uma questão 

que tenho observado, empírica… mas é aquilo que o Miguel dizia e que tu observaste. De 
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facto há uma agenda no sentido de se fazer que os projetos sejam participativos, não é? A 

trabalhar com as comunidades. 

Pessoa 1 

1:33:57 E as comunidades querem participar de facto? 

Pessoa 2 

1:34:00 Depende. 

Pessoa 3 

1:34:01 Depende da forma como se aborda as comunidades. 

Pessoa 1 

1:34:04 E o tema também, não é? 

Pessoa 3 

1:34:06 Sim. 

Pessoa 1 

1:34:07 Há temas mais quentes... 

Pessoa 3 

1:34:08 E tem a ver com a continuidade, tem que ver uma profissionalização, não é 

qualquer associação cultural que chega aqui e diz ‘Ah, queremos trabalhar com as 

comunidades’. 

Pessoa 2 

1:34:13 Eu não sabia nada disto, aprendi tudo com os outros. 

Pessoa 3 

1:34:15 É preciso saber trabalhar com as comunidades. É super difícil. Também é muito 

gratificante mas é muito difícil. Principalmente a continuidade também das comunidades 

mais complicadas pelas razões próprias da própria comunidade, às vezes é difícil a 

continuidade. E por isso é preciso saber trabalhar com elas. É preciso haver especialização. 

Pessoa 2 

1:34:37 Dá muito trabalho. Quer dizer, dá muito trabalho no sentido… estava agora a 

pensar num exemplo concreto… Eu não sabia nada dessas coisas participativas. Aprendi 

com todos aqui, com quem já tinha esta experiência, mas por exemplo os adolescentes. 

Vamos falar agora de públicos difíceis ou pela faixa etária ou porque são comunidades aqui 

muito difíceis, com histórias de vida muito complicadas e pronto. Que houve gente a dizer 

‘O Bruno foi preso’ e eu conheci o Bruno pequenino, estás a ver? Com 11 anos. E eu ‘Oh 

pá o Bruno foi preso’. Mas, por exemplo, o Meio no Meio, como nós não trabalhamos do 

ponto de vista da participação, ninguém trabalha em Portugal… não estou a falar das 

bibliotecas... é muito difícil ou com os miúdos na adolescência, não sei qual é a experiência 

que vocês têm, não faço a mínima ideia… O Meio no Meio, do projeto ARTEMREDE em 

que nós participamos, quer juntar adolescentes com populações seniores. A Cláudia viu-se 

aflita e é um projeto partilhado com os direitos sociais. Para arranjar miúdos… 
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Pessoa 3 

1:35:45 E para manter os miúdos… No início tens 30, no final tens quatro… 

Pessoa 2 

1:35:46 Não... para manter tu não estás bem a ver! Para manter… por acaso foi a festa aqui 

no sábado, no parque. Ó pá, está maravilhoso aquilo. Mas para manter, é que dá mesmo 

trabalho. Mas mesmo muito trabalho. 

Pessoa 3 

1:36:01 Lá está por isso é que esta questão da continuidade é essencial. No primeiro ano 

corre assim mas no segundo ano corre muito melhor e quanto mais anos tiveres… 

Pessoa 2 

1:36:08 E isto são quatro municípios... 

Pessoa 1 

1:36:09 Há uma consolidação... 

Pessoa 2 

1:36:11 Quatro municípios a trabalhar nisto... Três! Almada, Lisboa e Seixal. E depois tens 

coisas que acontecem, maravilhosas! Que é: uma das miúdas, um dos seres… aquilo não 

está a correr bem mas depois temos aquela relação extraordinária com a D. Dinis e com o 

professor Rocha, o professor Paulo Rocha que tem sido uma coisa...  E a Cláudia encontra-

se com ele e diz assim ‘Estou muito preocupada com sicrana’ e ele diz ‘epá’, que já nem 

sequer é aluna, porque já passou. Dá muito trabalho. 

Pessoa 1 

1:36:36 Ou seja, os agentes… 

Pessoas 2 

1:36:37 E os velhotes também dão… 

Pessoa 1 

1:36:37 … as pessoas em particular, ou seja, a pessoa que está responsável pelo território 

ou a pessoa que está a dinamizar também é importante. Ou seja, individualmente, as 

capacidades de cada uma das pessoas. 

Pessoa 2 

1:36:46 Sem dúvida e as capacidades pessoais. 

Pessoa 3 

1:36:49 E a questão dos mediadores. Voltamos aqui à questão dos mediadores, que é 

essencial. Se houvesse um mediador especializado nisso era fixe porque assim podíamos 

contar sempre com ele quando precisássemos de ajuda. Uma pessoa que fosse 

credibilizando. 

Pessoa 2 
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1:36:58 Um mediador... E um mediador que trabalhe com os facilitadores do bairro, como 

nós temos feito aqui. Tu sabes, não é? 

Pessoa 3 

1:37:04 Exatamente. Porque é essencial, porque senão temos de perder muito dos nossos 

cursos a fazer essa mediação. 

Pessoa 1 

1:37:08 A fazer essa mediação e ganhar e depois vêm outros... 

Pessoa 5 

1:37:12 E as pessoas também perdem a confiança. ‘Mais um, mais um, mais um’… 

Pessoa 2 

1:37:17 São técnicas, se quiseres assim... é conhecimento e técnica, não? 

Pessoa 3 

1:37:21 É, sim, sim... 

Pessoa 2 

1:37:23 “É uma especialização”. 

Pessoa 3 

1:37:24 E eram pessoas que estariam em contínuo no terreno. E depois de cada vez que 

aparecesse um projeto artístico elas é que eram as responsáveis por fazer a ligação. 

Pessoa 2 

1:37:32 É absurdo a pessoa estar a fazer a mesma coisa, não só aquilo que já fez ou que 

cometeu os mesmos erros. Pronto, falando assim de uma forma apressada. Além disso 

incomoda porque acho que é uma intrusão nas pessoas ‘Olhe venha cá’ e digo ‘Olá’ e não 

sei quê… E é ‘Outra vez?’ 

Até me sinto mal com isto… 

Pessoa 5 

1:37:47 Pois… 

Pessoa 3 

1:37:48 Claro… 

Pessoa 2 

1:37:51 Pá, tenho vergonha, não é? 

Pessoa 1 

1:37:52 Continuidade é que é necessário... 

Pessoa 2 
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1:37:54 A sério, dá vergonha não dá? Assim: ‘Olha também estão lá em cima a perguntar 

às pessoas como é que elas viviam no tempo do bairro chinês e não sei quê’… 

Pessoa 4 

1:38:03 Em relação à gentrificação, eu estava a pensar que uma das questões era se a cultura 

era vista como… é uma ferramenta. 

Pessoa 1 

1:38:09 É uma ferramenta dinamizadora ou contrariadora de processos de gentrificação? 

Pessoa 4 

1:38:13 Eu acho que é quase… isto se calhar é uma pergunta que eu vou fazer a seguir. É 

quase um bode expiatório, não é? Porque na verdade é uma ferramenta utilizada. Não são 

eles, quer dizer… Porque é que nesta zona… Porque é que aqui estão as galerias e ali…? 

A minha pergunta é: como é que vocês veem o território no futuro? Ou seja, vai haver uma 

divis…. A ideia é unir o território e trabalharmos todos em conjunto. Seria o ideal. Mas 

com esta… 

Pessoa 1 

1:38:39 Com esta configuração. 

Pessoa 4 

1:38:40… esta configuração. Ou seja… 

Pessoa 5 

1:38:41 Esta divisão, não é? 

Pessoa 4 

1:38:44 É que esta ala é completamente diferente… 

Pessoa 3 

1:38:45 É muito diferente. 

Pessoa 2 

1:38:45 São territórios completamente diferentes. E nunca te esqueças de uma coisa, esta 

linha férrea, que são duas, mas as linhas férreas não têm um atravessamento. 

Pessoa 3 

1:38:56 Pois. 

Pessoa 2 

1:38:56 O João pode-te descrever, que ele caminha muito. Eu também caminho muito. Não 

tens um atravessamento para as pessoas. Tu acreditas que há pessoas daqui que deixaram 

de ir tomar café aqui por causa da idade, porque o atravessamento não é bom?   

Pessoa 1 

1:39:06 É complicado sim. 
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Pessoa 2 

1:39:07 Achas normal? 

Pessoa 3 

1:39:09 É uma barreira. 

Pessoa 1 

1:39:11 E porque já não veem o território como deles. 

Pessoa 2 

1:39:12 Também. Mas também é complicado do ponto de vista físico. É ou não é João? 

Pessoa 1 

1:39:17 Sim, sim, sim. 

Pessoa 2 

1:39:17 Pois… também eu percebo isso mas quem vem daqui para aqui, ou quem vem do 

bairro chinês, trabalhava aqui e vem para aqui... 

Pessoa 5 

1:39:26 Mas para as galerias, por exemplo, é ótimo haver essa espécie de obstáculo, não é? 

Pessoa 4 

1:39:29 É. 

Pessoa 5 

1:39:29 Já não temos aqui pessoal de Chelas a vir tomar café ao lado da... 

Pessoa 3 

1:39:33 Pois.. 

Pessoa 2 

1:39:34 Isso é como acabar com o Casal Ventoso, deixou de haver drogados aqui ao redor 

e que… 

Pessoa 5 

1:39:39 É, são uma espécie de... 

Pessoa 2 

1:39:41 Não, quer dizer, salvo seja, acho que continuam. Li no outro dia qualquer coisa 

sobre isso. 

Pessoa 3 

1:39:45 Sim… Isto vai ser uma linha separadora entre… 

Pessoa 4 

1:39:46 Completamente. 
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Pessoa 2 

1:39:46 Mas foi, historicamente isto quebrou imenso. 

Pessoa 5 

1:39:48 Isso aí é visível no mapa. As culturas mais pequenas estão nas lojas cedidas pela 

Câmara cá para cima... 

Pessoa 2 

1:39:54 A linha do norte quebrou historicamente a relação com o rio. 

Pessoa 1 

1:39:59 Vamos ver como é que será no futuro quando eles fizerem a  

Pessoa 2 

1:40:01 Mas isto tem sido um trabalho interessante que se tem feito aqui com o grupo 

Quarto Crescente  e pronto, que é a questão da mobilidade, e temos de estar “a vender o 

peixe” e tal… 

Pessoa 1 

1:40:11 E tu? Como comunicação das tuas atividades... 

Pessoa 2 

1:40:13 A comunicação é fundamental. 

Pessoa 4 

1:40:13 Para já estamos a falar em trazer pessoas de fora de Marvila para aqui para haver 

uma relação e  aqui não há.. 

Pessoa 3 

1:40:20 Depois aqui temos o território dividido, não é? 

Pessoa 5 

1:40:22 Completamente... 

Pessoa 2 

1:40:23 É isso mesmo. 

Pessoa 3 

1:40:24 Pois… 

Pessoa 1 

1:40:26 Esperemos que no futuro ligações sejam feitas. 
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Focus group discussions 7th February 2020 in the Library of Marvila 

Table 4 – Notes 

Mesa 4 

Moderadora: Laura Pomesano 

Eixo temático: Que Futuro para a Cultura em Marvila e no Beato? 

Objetivo: Entender diferentes percepções sobre o futuro da Cultura em Marvila e no 
Beato e como promover processos mais sustentados e sustentáveis. 

Tempo de discussão: 25 minutos 

Perguntas adicionais: 

 

• Imaginando um futuro ideal para a Cultura neste território, quais seriam os 
vossos desejos/aspirações?  

- Abertura do espaço do ponto de vista físico deixando mais convidativos os edifícios a 
partir dos institucionais (como a Biblioteca), do ponto de vista conceptual tornando-os 
mais comunicativos para a população/possível bacia de utentes. 

- Melhorar a acessibilidade “para todos em tudo” (edifícios e atividades). 

- Conexão, envolvimento e comunicação (agora absente) entre entidades culturais.  

- Integrar na própria ação cultural um lado mais de investigação, uma cultura “sem 
programa”, abrir espaços do que propor programas.  

- Disponibilizar as informações históricas detalhadas sobre os prédios/edifícios que 
encontram-se na área, (por exemplo os dados inerentes à Fabrica Braço de Prato estão 
arquivados como “classificados” e, por tanto, não consultáveis).  

- Envolver o contexto internacional, considerado na sua potencialidade de publico. 

- Envolvimento crescente da tecnologia na forma de como se faz arte e cultura (na 
maneira com a qual a se produze).  

- Preservação e manutenção do existente tanto do ponto de vista material (edifícios) que 
imaterial (memorias, tradições, ecc). 

- Ligação entre todas as partes do território (por exemplo entre a parte ribeirinha e a parte 
em volta da Biblioteca) assim que a cultura, tanto na produção que na fruição, possa 
chegar a todos. 

- Estratégias definidas de desenvolvimento a longo prazo. 

- É necessária uma sustentabilidade financiaria. 

- Políticas culturais claras sobre o território, a cidade.   

- Envolvimento nas atividades culturais tanto da população local que do resto da cidade, 
em uma maneira de “apresentar” entre si esses dois grupos, para pensar um futuro para 
a Cultura para a cidade toda e não só para Marvila e Beato.  
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- Haver a definição de política cultural a longo prazo (agora: não há especialização dos 
agentes no terreno, não há continuidade, as iniciativas são frequentemente pontuais sem 
prosseguimento). 

- Preservação da identidade local que passa através pela existência do fado, da 
arquitetura, da cultura tradicional.  

- É necessário ter uma responsabilidade no território, ou seja, devolver o que foi recebido 
em termos de recursos, através uma modalidade de “give-back” (é importante se 
interrogar como, por exemplo, um grande projeto como o Hub criativo do Beato, poderia 
atender esse imperativo).   

• Para alcançar esses desejos, que tipo de recursos imaginam que fossem 
necessários? (ex: que tipo de redes? que tipo de apoios? que tipo de 
atores e que tipo de ações) 

- Ampliar o universo dos arquivos, históricos e informais.  

- Uma estrutura que faça a ponte/alguém/um site que possa pôr em contato as instituições 
culturais para organizar encontros e partilhar requerimentos de pessoas/recursos que 
cada entidade pode precisar na própria ação cultural.  

- Pensar programas culturais que sejam adaptados aos idiomas de português e inglês 
para concretizar uma melhor internacionalização.  

- Levantamento das atividades/pessoas envolvidas nos trabalhos artesanais e difusão 
destas técnicas tradicionais. 

- Pensar alguns eventos temporários (no sentido tipo “a feira do relógio”), frequentes e de 
grande dimensão que, duma forma, ponham o nome desta zona na cidade. Convidar 
agentes culturais, não só da zona, mas também da restante Lisboa, a pensar e produzir 
eventos de alguma escala aqui em espaços que possam ser adequados a produção de 
acontecimentos (concertos, feiras, etc). 

- Maior diálogo com as instituições, em particular a Câmera. 

- Estratégias comerciais claras das entidades culturais, ou seja, definir concretamente 
qual é o cliente, o target, como se promove.   

- Festivais para trazer pessoas de fora para conhecer o contexto local, envolvendo 
pessoas daqui (Marvila e Beato) também.  

- É necessário que o presidente da junta, os dirigentes que viessem para o terreno, chefe 
de divisão, diretor da biblioteca, obedecessem a uma política cultural previamente 
designada com pelo menos os eixos de desenvolvimento para o lugar. 

- Evitar os grandes investimentos privados que vão arrasar totalmente o território e vão 
acabar por expulsar primariamente a população local, as identidades culturais que não 
vão aguentar esta pressão por falta de capital.  

- O poder publico deve pensar estratégias para evitar a descaracterização do lugar. 

- É necessário que projetos como o Hub Criativo do Beato estejam abertos ao contexto 
não só do ponto de vista físico, através a criação de praças e percursos publicos, mas 
envolver as atividades existentes ao redondo na própria programação.  
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- É preciso alguém que fale ao território, que receba a programação de cada instituição e 
se preocupe de informar sobreposições de eventos, ou seja, uma gestão articulada da 
comunicação.   

• De que forma é que futuros projetos culturais de Regeneração Urbana* como o 
ROCK poderiam contribuir de forma mais sustentada e sustentável para o 
desenvolvimento do território? (que abordagem? que prioridades? que atores 
envolvidos?) 

- Preservação e manutenção do existente tanto do ponto de vista material (edifícios) que 
imaterial (memorias, tradições, ecc) em uma maneira que estes bens possam ser 
aproveitados não só pelos turistas através os museus.  

- É necessário criar ad condições para ser sustentáveis a preservação e manutenção do 
existente. 

- Centro Interpretativo de Marvila e do Beato que recolhe informações tanto do património 
cultural material que imaterial e que as disponibilizará digitalmente numa plataforma na 
biblioteca e online. Tais dados são presentados por pessoas do bairro que foram 
entrevistados e escolheram eles mesmos quais narrativas, pelo sentido de identidade que 
carregavam e expressavam, eram mais importantes a testemunhar. Este material que 
poderá ser base para investigação histórica sobre o território. 

- Os projetos europeus poderiam tentar reconectar o território entre todas as suas partes. 

- Reformular os objetivos numa maneira que esses sejam a longo prazo, não ter uma ação 
só de alguns anos. 

- Disponibilizar o mapeamento apresentado no evento digitalmente, alem disso é 
importante que haja um outro que represente o passado com as várias chamadas das 
transformações no território e também um “levantamento sociológico”. 

- Maior abertura para ter uma troca de ideias entre outros projetos com mesmos objetivos 
e com os cidadãos. 

- Um novo encontro do mesmo estilo do evento World Café de dia 7 de fevereiro 
adicionando também as entidades políticas que tem um peso na programação do 
território.  

- O Centro Interpretativo como responsável para a comunicação no território, uma 
atividade de pesquisa que depois divulga a longo prazo.  

• Consideram que os recursos disponibilizados pelas novas tecnologias digitais 
(como plataformas online interativas e colaborativas, aplicações 
para smartphones que estimulam a participação dos cidadãos, etc) podem ter 
um papel positivo em termos do acesso e da promoção da Cultura neste 
território? 

- Deveriam ser disponibilizadas em forma de site todas as informações inerentes aos 
pontos de interesse da área, um arquivo online. 

- Às vezes seria necessário ter um meio (figura/pessoa) entre as pessoas, envolvidas nas 
atividades culturais que não têm acesso ou conhecimento aos recursos digitais, e o 
publico que exige um certo conhecimento das iniciativas locais.  

- Poderia ser útil uma plataforma que colocasse na internet uma rede que interliga as 
instituições que até agora trabalham todas por si sem conversar. Através essa plataforma 
seria possível compartilhar vários recursos para ter uma sustentabilidade financiaria; por 



 

266 

 

exemplo partilhar os trabalhos de back office (ter por exemplo o mesmo contabilista para 
várias atividades, a gestão da comunicação, assessoria de imprensa) mantendo 
claramente a própria independência artística. Essa plataforma poderia ser estilo TOC 
(https://www.toconline.pt/), “Toc Marvila-Beato”.  

- Um lugar digital onde haver uma troca do “capital de conhecimento” de cada instituição 
sobre as próprias experiências no território.  

- Uma rede na qual as instituições comunicassem e contribuíssem em conteúdos para 
organizar ações em conjunto. Para alcançar esse objetivo seria útil uma agenda segundo 
a qual todas as instituições decidissem se encontrar, por exemplo, todas as semanas no 
mesmo dia.  

  

https://www.toconline.pt/
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<<World Café Grupos Comunitários 

Tempo total: 2h 

 Setting the panorama: Discutir differentes perspectivas da cultura 

no território: 

De que forma é que o vosso trabalho cultural se relaciona com os 

territórios de Marvila e do Beato?  (For whom and why to invest in these 

type(s) of cultural offer in Marvila/Beato? how does it relate to 

Marvila/Beato?) 

25 minutos a) O que é que o vosso trabalho traz para o território/para a 

comunidade/para os visitantes/para a cidade?  

b) Quem é o(s) vosso(s) público(s)? Quem são os vossos principais 

parceiros dentro e/ou fora deste território? Com quem não colaboram 

mas gostariam de colaborar? 

 

Perguntas adicionais: 

● O facto de estarem localizados em Marvila e no Beato é 

importante para o vosso trabalho?  

● Porque consideram importante investir neste (no vosso) tipo de 

trabalho cultural neste território?  

● Acham que o passado industrial e atual condição de 

desindustrialização do bairro tenha influenciado a escolha de 

inserir-vos aqui e a vossa produção cultural? 

 

 2: Os desafios em termos da acessibilidade  

Que desafios em termos da acessibilidade (física, social, intelectual, 

etc)? Em termos dos recursos disponíveis (humanos, técnicos, 

económicos)? Em termos do engajamento e participação dos 

públicos/comunidade local? Em termos das políticas existentes 

(incentivos, financiamentos, mecanismos de apoio)? Em termos do 

contexto (desafios específicos de trabalhar em Marvila/Beato)? 

25 minutos Perguntas adicionais: 
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● Which barriers does exist, why people are not visiting cultural 
and arts sites in the territory? Quais barreiras podem ser 
identificadas porque as pessoas não estão visitando locais 
culturais e artísticos no território? (please proof language) 

● Tem idéias ou soluções do seu lado ou deseja à política como 
essas barreiras podem ser "removidas"? (please proof language) 

● Os recursos digitais disponibilizados pela internet, através 
plataformas colaborativas, e pelos smartphone, através app, 
podem ter algum papel na acessibilidade?  

 3 De que forma é que a cultura contribui/pode contribuir para a 

Regeneração Urbana neste território? (pensar nos prós e contras das 

iniciativas de Regeneração urbana no território: regeneração vs. 

gentrificação, etc); Quais deveriam ser as prioridades para Marvila e 

Beato em termos de oferta cultural e quem deveria estar envolvido?  

 

25 minutos Perguntas adicionais: 

● Práticas de reuso temporário, eventos e festivais podem ter uma 
função nos processos de regeneração urbana? 

● “As iniciativas culturais deixando mais atrativo o bairro onde 
acontecem podem ativar processos de gentrificação”, como se 
posiciona em relação a essa frase? É possível promover 
atividades culturais sem encorajar processos de gentrificação?  

 

 4 The future/ Cultural Sustainability in the area 

Tendo em conta as transformações do território, de que forma é que a 

Cultura pode ser promovida de forma mais sustentada e sustentável? 

Que tipo de apoios? Que tipo de parcerias/colaborações entre atores? 

Que tipo de estratégias? Que tipo de atores devem estar envolvidos?  

25 minutos ● A criação de uma rede cultural poderia atender às suas 
necessidades? (please proof language) 

● Acham que a criação de um registo/cronologia/plataforma online 
(em contínua atualização) que mostre em mapa eventos e 
atividades, ligados à indústria criativa, que ocorreram/abriram (e 
fecharam) no bairro possa ser útil a entender como as dinâmicas 
culturais têm mudado o território? ← ? (Laura) 
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Workshop/World Café com agentes culturais em Marvila - Jan/Feb 2020  

 

Objetivo geral: discutir diferentes experiências e percepções de 'Cultura' neste território. 

Em particular, dando enfoque a questões como a acessibilidade, a sustentabilidade e redes 

de colaboração. 

 

Local: Biblioteca de Marvila 

 

Estrutura:  

• World Cafe com 4 mesas de discussão (cada uma dedicada a um eixo temático 

diferente) divididas em grupos com cerca de 8 participantes cada. Todos os grupos 

devem passar por todas as mesas. 

• Cada mesa tem um moderador que é responsável por moderar a discussão nessa 

mesa. Para além disso, o moderador vai escrevendo numa folha de cenário que 

está disposta em cada mesa os key-points da discussão de cada grupo. No final do 

encontro, cada moderador deverá fazer uma síntese geral (para todos) dos 

resultados da discussão dos diferentes grupos na sua mesa 

• As 4 mesas estão divididas em 2 salas (sala multiusos e sala gomes ferreira). Em 

cada sala vai haver um observador (o Tim e o Roberto) que acompanham a 

discussão das mesas dessa sala e se certificam que os key-points da discussão 

ficam escritos nas folhas de cenário que estão dispostas em cada mesa. Os 

observadores são também responsáveis por controlar os tempos de discussão 

(25mts por grupo por mesa) 

 

Programa 

9:30 - 10:00 Apresentação 

• Participantes chegam à Biblioteca e fazem o registo numa mesa tipo ‘check-in’ 

onde vai estar a Laura com uma lista de participantes. A laura entrega a cada 

participante uma etiqueta onde está escrito o nome do participante e o nr da mesa 

que lhe foi atribuída e onde deverá começar a ronda de discussão. 

• Os participantes são encaminhados para a sala do Coffee break/Pequeno almoço 

(no piso superior da sala Gomes Ferreira) 

• 10:00 - Apresentações e informações introdutórias (explicação do contexto, 

estrutura e objetivos do encontro + breve apresentação dos participantes) 

 

10:30 - 11:30 - primeira ronda de Mesas 

• Participantes preenchem os consent forms que estão nas mesas e entregam-nos aos 

moderadores 

• Primeira ronda de discussão (25mts na primeira mesa e depois passam para outros 

25 mts na segunda mesa dessa mesma sala) 

• Cada vez que um novo grupo chega a uma nova mesa o moderador deve fazer 

uma síntese do que foi discutido anteriormente e a conversa com o novo grupo 

parte/desenvolve-se a partir daí. 

• 11:30 - intervalo para coffee break de 15 minutos. Antes de os grupos sairem para 

o coffee break, cada moderador distribui o questionário pelos participantes do 

grupo que está na sua mesa. Esses questionários são entregues pelos participantes 

ao moderador da mesa que os recebe após o coffee break. 

 

11:30 - 11:45 Coffee break 



 

270 

 

• 15 mts de coffee break no piso superior da Sala Gomes Ferreira 

• Participantes preenchem o questionário 

• Participantes mudam de sala para começar a segunda ronda de discussão 

 

11:45 - 12:45 Segunda ronda de Mesas 

• Moderadores recebem o novo grupo de participantes na sua mesa e recolhem os 

questionários preenchidos 

• Moderadores fazem uma breve síntese do que já foi discutido nessa mesa. 

• Segunda ronda de discussão (25mts na primeira mesa e depois passam para outros 

25 mts na segunda mesa dessa mesma sala) 

• 12:45h: Final da segunda ronda de discussão. Os participantes são encaminhados 

para a sala do coffee-break (piso superior da sala gomes ferreira) 

 

12:45 - 13:30 Conclusões 

• Equipa prepara o piso inferior da sala gomes ferreira (+cadeiras, mesas) para 

acolher as conclusões finais 

• Cada moderador apresenta uma síntese do que foi discutido em cada mesa 

• Q&A + conclusões + despedida 
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Questionário | Projeto H2020 ROCK 
Encontro com Agentes e Instituições Culturais de Marvila e Beato 

7 de Fevereiro de 2020 - Biblioteca de Marvila  
 

Idade ______________ 
Instituição/projeto cultural que representa _______________________________ 
Qual é a sua ocupação nessa instituição/projeto __________________________ 
 
1- Em que zona deste território é que se desenvolve a maior parte do seu trabalho 
cultural? 
  
(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 
 

• Marvila Norte 
• Marvila Ribeirinha 
• Zona de Xabregas 
• Beato 
• Várias zonas da cidade de Lisboa para além de Marvila e do Beato 

 
2- Há quanto tempo trabalha neste território? 
 
(escolha uma opção) 
 

• Há menos de 1 ano 
• Há 1-3 anos 
• Há 3-6 anos 
• Há mais de 6 anos 

 
3- De uma forma geral, qual é a sua percepção acerca do impacto na àrea da cultura, 
das transformações urbanas em curso neste território? 
 
(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada positivo; 2 é pouco positivo; 4 é 
moderadamente positivo; 5 é bastante positivo; 6 é muito positivo) 
 

1 2 3 4 5 

 

4 - Em que âmbito Cultural é que se insere a maior parte do seu trabalho neste 
território? 
 
(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 

• Teatro 
• Música 
• Artes plásticas 
• Património Cultural (tangível e intangível) 
• Arte Urbana 
• Performance 
• Projetos artísticos comunitários 
• Projetos artísticos/culturais multidisciplinares 
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5- Qual a natureza do espaço de trabalho que a sua instituição/projeto usa (com mais 
regularidade) neste território? 
 
(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 
  

• Espaço público (jardins, praças, ruas, etc) 
• Espaço cedido por entidades públicas/privadas 
• Espaço cedido por amigos/familiares/colegas  
• Propriedade própria 
• Espaço arrendado a entidades públicas 
• Espaço arrendado a entidades privadas 
• Diferentes espaços de uso temporário 
• Outro ____________________________ 

 

6- Quem é o ‘consumidor’ (o público atual) maioritário do tipo de trabalho cultural 
que desenvolve neste território? 
 
(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 
 

• População residente em Marvila e no Beato 
• Crianças e jovens 
• Público sénior 
• Públicos com necessidades especiais 
• Público especializado em Artes/Cultura 
• Público generalista 
• Turistas 
• Outros - Indique quais? __________________________ 

 
7- Para além dos ‘consumidores’ ou públicos atuais, existe outro tipo de público-alvo 
ao qual não chega mas que gostaria de chegar no futuro? Indique quais na lista abaixo: 
 
(opções de escolha múltipla: pode assinalar mais do que uma opção) 
 

• População residente em Marvila e no Beato 
• Crianças e jovens 
• Público sénior 
• Públicos com necessidades especiais 
• Público especializado em Artes/Cultura 
• Público generalista 
• Turistas 
• Outros - Indique quais? __________________________ 

 
8 - No trabalho cultural que desenvolve neste território, colabora com mais 
regularidade com projetos ou instituições de que zona da cidade? 
 
(escolha uma opção) 
 

• localizados dentro de Marvila e do Beato 
• localizados fora de Marvila e do Beato 
• localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato 

 
9 - Com que projetos ou instituições não colabora atualmente mas gostaria de 
colaborar no futuro? 
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(escolha uma opção e especifique a tipologia de projeto ou instituição)  
 

• localizados dentro de Marvila e do Beato. Quais?___________________ 
• localizados fora de Marvila e do Beato. Quais? _____________________ 
• localizados tanto dentro como fora de Marvila e do Beato. Quais? 

_______________ 

 
10- Qual o seu nível de envolvimento atual em iniciativas de desenvolvimento urbano 
neste território (ex: projeto H2020 ROCK; Projeto BIP/ZIP; Orçamento Participativo; 
Projetos de transformação urbana de base comunitária, etc) 
 
(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada envolvido; 2 é pouco envolvido; 3 
é moderadamente envolvido; 4 é bastante envolvido; 5 é muito envolvido) 
 

1 2 3 4 5 

 

10.1 - Indique em que iniciativas participou ou participa:  
 
(resposta aberta) 
 
________________________________________  
11- Tendo em conta o tipo de trabalho cultural que desenvolve neste território, qual é o 
seu nível de interesse em envolver-se em estratégias de desenvolvimento urbano 
para Marvila e Beato? 
 
(Utilize uma escala de valor de 1 a 5 em que 1 é nada interessado; 2 é pouco 
interessado; 3 é moderadamente interessado; 4 é bastante interessado; 5 é muito 
interessado) 
 

1 2 3 4 5 

 

12 - Gostaria de deixar algum comentário acerca das questões tratadas neste 
questionário ou acerca dos temas discutidos durante o encontro? 
 
(resposta aberta) 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 


