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Atividade | Visita à Ajuda
Para a concretização do nosso projeto de construção, estamos a desenvolver
um programa de procura de parcerias.
Na manhã do dia 5 de dezembro de 2020, visitámos a zona da Ajuda (Lisboa),
acompanhada por Álvaro Cidrais, assessor da respetiva Junta de Freguesia. A
partir de experiências dos Bairros 2 de maio, Casalinho e Caramão, e da
identificação de terrenos municipais com potencial para a edificação de novos
projetos sustentáveis, discutiram-se in loco as perspetivas e os objetivos da
Associação “Ecobairros de Futuro”.
Para cimentar a relação estabelecida e aprofundar possibilidades de
colaboração, prosseguiremos com este contacto e com novas interlocuções
com autarquias e outros agentes da cidade.

A figura do arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, foi homenageada na freguesia de Alvalade, em
Lisboa, através de um mural pintado pelo artista urbano Styler.
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Tributo | Ribeiro Teles
Gonçalo Ribeiro Telles legou-nos o seu pensamento ecológico, a sua prática de
paisagista e a sua visão estratégica e integrada. Nos anos de 1980, opôs-se à
política de construção preconizada por Krus Abecassis, presidente da Câmara:
“Lisboa está a transformar-se num faroeste”, disse ao Expresso. Demoliam-se
ou transformavam-se irremediavelmente alguns edifícios icónicos, como o
cineteatro Monumental (Saldanha). Erigiam-se edifícios de escala e qualidade
estética controversas, como as Torres das Amoreiras. Cresciam estigmatizados
bairros sociais, que isolavam grupos em territórios afastados dos acessos e dos
transportes, tais como as primeiras zonas habitacionais de Chelas (Marvila).
Hoje, o arquiteto já não percorre as áreas verdes que projetou para Lisboa. Mas
encontramo-lo sempre na obra pensada e realizada em Lisboa: por exemplo,
no espaço naturalizado que envolve os museus da Gulbenkian ou na rede de
corredores verdes. Ligando jardins e matas, esta permite um continuum
naturale que contribui para salvaguardar a biodiversidade urbana, minimizar os
problemas decorrentes da impermeabilização do solo e da poluição
atmosférica, e melhorar a qualidade ambiental da população. Tem também uma
importantíssima função social e cultural, criando oportunidades para atividades
recreativas e de lazer ao ar livre e para a promoção da educação informal.
Uma cidade mais ecológica é uma cidade onde se vive melhor.
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Glossário | Economia Circular
A economia circular é uma maneira responsável e inovadora de pensar a
economia.
O que é lixo numa economia linear é entendido como recurso na economia
circular.
Como se faz? Reproduzindo, por analogia, num modelo industrial, o ciclo de
produtos biológicos que se decompõem, através de organismos vivos, ao
aplicar esses mesmos princípios de concepção e desenvolvimento do produto a
materiais técnicos/manufacturados, não degradáveis.
Nesta prática económica circular, há que pensar a produção com os seis
RRRRRR reduzindo o desperdício de recursos e resíduos, desde o início:
1 Retirar matérias primas economizando energia e outros recursos naturais
2 Reciclar até ao mais ínfimo dos materiais usados
3 Re-usar o produto
4 Reparar, sempre que possível, prolongando a sua vida
5 Redistribuir produtos usados
6 Reproduzir a partir de materiais usados, um outro produto

Quem somos | Isabel Queiroz
Membro da Direção da Associação Eco-bairros de Futuro
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Leitura Sugerida
“Pensar o Eco Bairro” é uma
publicação digital que reúne os
textos de uma dúzia de autores de
diversas áreas, do urbanismo à
arquitetura, da engenharia do
ambiente à agricultura urbana, da
sociologia
à
economia,
que
apresentam as suas perspectivas
sobre um conjunto de questões que
apoiam escolhas mais informadas.
Para além dos textos dos autores
portugueses inclui-se também um
texto de um autor holandês e outro
de um autor suíço, publicados em
inglês e francês, conforme a versão
original.

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

ecobairrosdefuturo@gmail.com

https://www.ecobairros.org

