Newsletter #8 | Trimestral 2022
(Abril 2022)

Newsletter #8 | Trimestral 2022
(Abril 2022)

Aconteceu | Visita a Fornos d'El Rei
No passado dia 19 de fevereiro de 2022, alguns membros da Associação “Ecobairros de
Futuro” e académicos da Universidade de Lisboa - Ana Luísa Soares (ISA) e João Rafael
Santos, (FAUL) - visitaram a área dos Fornos d’El Rei. Trata-se de um “vazio urbano” de
dimensões consideráveis, situado entre o muro da Tapada da Ajuda, as traseiras da Escola
Francisco Arruda e a ravina de bordeja o bairro do Cavalinho da Ajuda.
Num contexto de ocupações ilegais em terreno público, destaca-se um conjunto patrimonial
classificado, memória material da transformação de pedra calcária em cal, agora
negligenciado e inacessível. No Plano Diretor Municipal, esta área compreende também
talhões destinados à construção de habitações, alguns de propriedade municipal.
No quadro da identificação de possibilidades de valorização de vazios urbanos e uso para a
construção (de um eco-bairro), a Associação tem vindo a demonstrar o seu interesse pela
área dos Fornos d’El-Rei. No seguimento do Webinar “Habitar o Vago” (5 de Jun 2021),
contamos com todos os que possam, nas suas áreas de competência, ajudar a fundamentar
uma proposta de intervenção.
Conjunto patrimonial classificado: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/
patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
view/70891
“Habitar o Vago” (5 de Junho de 2021): https://www.facebook.com/ecobairros/videos/
967352834018305

Glossário | Ética Ambiental
Ética Ambiental é uma disciplina filosófica que nasce na década de setenta do séc. XX, fruto
de reflexões académicas promovidas por um conjunto de filósofos norte-americanos. Os seus
princípios contrariam o sistema antropocentrista - que considera o ser humano como centro
do Universo e a Natureza como um meio para atingir os seus interesses - reequacionando a
relação da espécie humana com o Meio Ambiente, por forma a estabelecer relações de
equilíbrio e respeito e almejando um bem maior: a preservação da vida planetária.P
ara mais informações sobre este tema, pesquise: Sociedade de Ética Ambiental

Newsletter #8 | Trimestral 2022
(Abril 2022)

Sugestão de filme
Après demain

Dois anos depois do enorme sucesso alcançado pelo documentário “Demain”, o realizador
Cyril Dion e a jornalista Laure Noualhat foram à procura das iniciativas inspiradas por esse
filme, ao ponto de levar muitas pessoas a abraçar projetos ecológicos e a mudar de vida.
“Demain” foi mais do que um filme, ele pôs as pessoas em movimento.
O documentário “Après demain” mostra projetos que singraram e outros que ficaram pelo
caminho e tenta identificar o que falhou e o que pode contribuir para o sucesso. Por vezes
não basta a iniciativa cidadã, há mudanças que só são possíveis com o envolvimento dos
autarcas. Foi o caso dos presidentes da Câmara de Paris e de Grenoble.
Ao longo do documentário, desfilam os projetos que vingaram graças aos homens e
mulheres que decidiram passar do sonho à ação.
Ainda não são suficientes para mudar o mundo?
Sim, mas o que é preciso é começar por algum lado. Por exemplo, começar por ver o filme
“Après demain” (2018):
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Quem Somos? | Maria Manuel

A Associação Ecobairros de Futuro está no Facebook. Siga-nos!

ecobairrosdefuturo@gmail.com

https://www.ecobairros.org

