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Os processos artísticos têm tido desde sempre um pa-
pel relevante contra sistemas tidos como “dominantes” 
da sociedade, contribuindo para a afirmação de alguns 
espaços da esfera pública - físicos ou virtuais - como 
palcos de luta e de afirmação de contra-cultura. 

Partindo de duas abordagens de investigação-acção, de-
senvolvidas pelos autores e diversos actores da socie-

dade civil, no Barreiro e em Lisboa (Espaço para habitar, 
20183; Chelas City, 2016-20194), pretende-se olhar para 
o papel que os processos artísticos contemporâneos 
podem ter na construção crítica / política da opinião 
pública. Entre Chelas e o Barreiro desenhou-se a uto-
pia de uma terceira ponte sobre o Rio Tejo. Apesar da 
infraestrutura nunca se ter concretizado, outros facto-
res têm transformado estes territórios, de forma mais 

3 -  Ricardo Venâncio Lopes e Pedro Costa / participantes que estimularam, discutiram, dançaram e 
construíram a intervenção artística.

4 -  Jovens e habitantes da zona J (Chelas), equipa dos Bababaga Studios (Diogo Cardoso, Luciana Maru-
ta, Ricardo Venâncio Lopes e Sofia da Palma Rodrigues) e equipa do projecto Dá-te ao Condado E6G 
(Associação Aguinenso).

subtil, em particular a afirmação da cultura informal 
e alternativa nas vivências e dinâmicas quotidianas do 
território. Interessa-nos discutir como a cultura / arte 
têm contribuído como factor de resistência e trans-
formação política, sociocultural, física, ecológica e 
económica destes territórios. Em paralelo, procura-se 
questionar como acções artísticas a uma micro-esca-
la de actuação podem impactar uma sociedade civi-
camente mais participativa e consciente; contribuindo 
para (re)estruturar as percepções que se têm sobre de-
terminado território e população. 
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[1] 
Flyer da intervenção 
Espaço para Habitar, 
BRR 7.4.18

Espaço para habitar BRR 7.4.18
Habituámo-nos, nos últimos 40 anos, às constantes no-
tícias sobre a criminalidade na ‘Margem Sul’ e, mais es-
pecificamente, no Barreiro. Lugar para lá da ponte, de 
gente desamparada entre a realidade pós-industrial e a 
descolonização.

Em 2018, respondemos à call lançada pela ADAO5 que 
pedia o envio de propostas artísticas para o OPEN DAY 
08. A proposta, intitulada Espaço para habitar, BRR 
7.4.18., pretendia compreender as micro-alterações de 
percepções territoriais sobre a cidade, a partir de uma 
abordagem de investigação-acção. 

O flyer, distribuído no Facebook, através de emails e em 
diversos espaços culturais, lançava o desafio para a (re-)
construção, numa sala vazia, de um imaginário colectivo 
da cidade.

5 - ADAO – Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios.

Para chegar à sala de exibição, era preciso subir a ín-
greme e esguia escada da torre do antigo Quartel dos 
Bombeiros Ferroviários Sul e Sueste, actualmente sede e 
palco da actividade da ADAO. Competindo por espaço 
e luz nas paredes, uma série de palavras6 criavam uma 
primeira atmosfera que nos transportava para territórios, 
imaginários, gentes e momentos marcantes. Escrito a tin-
ta florescente e iluminado por lanternas de luz negra o, 
‘PREC’7 tinha como vizinho o ‘Kriol’, a ‘utopia’ e o ‘rock’, 
ressignificando este Barreiro do século XXI. No cimo das 
escadas, no pequeno patim, um espelho reflectia o que 
tinha ficado para trás.
6 -  A “rapsódia” de palavras foi elaborada por Ricardo Venâncio Lopes, Pedro Costa e Sofia da Palma Rodrigues.
7 - Processo Revolucionário em Curso.

[2] 
“Rapsódia” de palavras - Espaço para Habitar, BRR 7.4.18
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Os participantes foram convidados a (re)visitar vivências 
do passado e, com elas, a construir possibilidades des-
conexas e misturadas. A ausência de uma folha de sala, 
e de directrizes sobre como experimentar a instalação, 
desafiava à participação.

Não havia um objecto exposto para ser admirado, mas 
sim possibilidades múltiplas que convidavam quem par-
ticipava a vivê-las: bancos para sentar; livros proibidos 
e ´alinhados´; quadros nas paredes; filmes censurados; 
vídeos de infância para espreitar atrás das cortinas; pol-
tronas para recostar e debater; um copo de vinho para 
digerir ao som de músicas que embalavam memórias.

Dias antes, pequenos trechos de imaginários tinham 
sido entregues, a título de exemplo, a actores8 convi-
dados. Por detrás das estantes, entre as cortinas ne-
gras, um actor e um participante (por vezes os papéis 
imiscuíam-se) ocupavam as duas cadeiras resguardadas à 
janela. O que se passava para lá da janela, entre visões 
e ficções, era o mote para início de conversa.

8 -  Ricardo Ribeiro, Nuno Antunes e Luz Maia, entre outros que assumiram o lugar de forma informal ao 
longo da noite.

- O Manel está outra vez desempregado. Coitada da dona Lur-
des. Aquilo desde que a CUF fechou o homem nunca mais conse-
guiu nada de jeito... trabalha uns meses, mas nunca se endireita... 
burro velho não aprende línguas, não é como eles dizem?

- Olha a telenovela já acabou... Ali a Sónia vem sempre fumar 
um cigarro à janela no intervalo...

- Desde que vieram os retornados, esta terra não é a mesma... 
eles não compreendem como era isto aqui... trouxeram as coisas 
deles, as culturas deles, as comidas deles, mas não compreen-
dem o que era o Barreiro antes deles... as fábricas, a vida toda... 
havia aqui de tudo, até cinema! Era como uma aldeia, tudo fun-
cionava, e sabíamos que havia alguém que tomava conta de nós.

Os microfones, colocados no espaço à vista de todos, 
gravaram as várias horas de conversa: o saudosismo de 
outros tempos, as memórias de infância, os sonhos para 
o futuro da cidade, foram os temas recorrentes. As-
sim, ficaram registadas vidas, memórias e pós-memórias 
(Hirsch, 1997) de nostálgicos do Estado Novo, apoiantes 
e dirigentes do Partido Comunista Português, funcioná-
rios, filhos e netos das fábricas, retornados (como eram 
pejorativamente apelidados) das “colónias ultramari-
nas”, novos residentes, visitantes e turistas.

No Barreiro encontrámos uma memória pulsante de ou-
tras épocas. Tempos em que o sonho se compunha de 
pujança industrial. De engrenagens movidas a diesel e 
fumo branco que desenhava o céu pouco azul de mi-
lhares de operários da Fábrica. Gentes aparentemente 
silenciadas, mas com aptidão para a luta.

[3] 
Espaço para Habitar, 
BRR 7.4.18



9

A ‘fábrica’ era como uma família. Os ideais paternalis-
tas implementados por Alfredo da Silva na CUF9 ofere-
ciam aos funcionários, fugidos à fome dos campos, con-
dições semelhantes à de um Estado Social, inexistente 
à época no país. Apesar disso, os gostos e as tendên-
cias dividiam-se. Encontrava-se de tudo na Fábrica, dos 
funcionários alinhados ao regime ditatorial, aos que uti-
lizavam a união operária para introduzir ideais políticos 
subversivos. Gentes chegadas de várias regiões, que nos 
9 - Companhia União Fabril

[4] 
(Vieira, 1971) Viemos para o Barreiro e aqui 
nos radicámos, Vieira, Bloco Mirandela

[5] 
Comboio no Barreiro, 

Nogueira Lopes, 1980

tempos livres se reuniam em associações e colectivida-
des, agitaram a cidade e o país. 

O Barreiro, no final do século XX, era um território ex-
pectante, o auge populacional da década de 1980 cor-
responderá a um período de redefinição do país. A cida-
de estava à época altamente poluída. 

Chegados os anos 1990, as utopias passaram a assentar 
nos “mega-projectos nacionais” financiados pela entrada 
na Comunidade Económica Europeia (CEE). A majestosa 
dinâmica industrial do Barreiro torna-se uma memória 
só acessível aos mais velhos. A cidade passa a ser igual 
a tantas outras: apresenta-se como suburbana, os mo-
vimentos pendulares para Lisboa tornam-se marcantes 
para a população activa.

(…) a injustiça do esforço diário, burro, rotineiro. Essa 
injustiça. A injustiça que todos calamos, diariamente, a 
caminho do trabalho, no café bebido no barco, no jornal 
gratuito abandonado no banco do comboio, no bolo 
de arroz mastigado e engolido à pressa, aquele bocado 
que dói e custa a ir para baixo e o copo de água para 
empurrar o tédio (Amaral, B. V., 2017, pp.50).
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Nos últimos anos uma série de agentes culturais, essen-
cialmente endógenos, associados à tradição associativa 
local (p.e. ADAO), mas articulados com processos glo-
bais, têm contribuído para alterar percepções sobre a 
cidade e as suas gentes (Costa e Lopes, 2018). 
A contemporaneidade é uma marca que não se cose em 
poucas linhas. Espaço para habitar possibilitou-nos colec-
tivamente ligar alguns pontos da História, perceber estó-
rias e espectativas diversas e individuais. Com esta inter-
venção artística, não se pretendia chegar a uma história 
única, nem isso seria possível, porque cada pessoa que 
‘habitou’ este espaço reflectiu sobre a ‘sua’ cidade. Uma 
tentativa desse género não seria mais do que criar uma 
fábula semelhante às que vemos contadas nos guias tu-
rísticos e comerciais [Debord, 2012 (1972)].

Chelas City
“Zona J, Chelas, é a capital de Lisboa. Lisboa é a capital do 
país”. Estas não são palavras nossas, quem as diz é Carlos 
Djassi, mais conhecido por Bambam. Bambam nasceu na 
Zona J10 na viragem dos anos 80 para os 90. ‘A capital de 
Lisboa’ foi planeada e construída pelo Estado Português 
entre 1975-78. Após algumas alterações às motivações 
iniciais, serviu para (re)alojar a população que vivia nas ca-
sas ‘informais’ das imediações. Populações que ali tinham 
encontrado, ao longo do século XX, o espaço para se ins-
talarem, entre arrabaldes e baldios de antigas quintas às 
portas de Lisboa. Vinham sobretudo do interior do país e 
dos territórios que Portugal explorou em África até 1974 - 
eram os filhos do êxodo rural e da descolonização. 

10 -  A Zona J, chama-se actualmente Bairro do Condado, neste artigo optou-se pelo nome usado por 
aqueles que habitam o bairro.

[6] 
Barco fora de água, Ricardo Venâncio Lopes, 
2018

[7] 
Zona J, 

Bagabaga 
Studios

Rapidamente se tornou local de segregação para os de 
fora e de protecção para os de dentro. A representação 
genérica e mediática do território é problemática - local 
de tráfico e problemas sociais – e opõe-se às percepções 
dos que lá vivem - lugar de família e de relações de pro-
ximidade.

“- (...) Tu tens medo de viver aqui? (Ricardo Esteves 
Ribeiro, Fumaça)”11

 - “Não... medo não. Aqui estamos mais que em casa, 
mesmo, fogo. Aqui é o nosso paraíso, habituaram-me 
a crescer assim, foi assim que eu aprendi. E, para mim 
sempre foi e sempre será o meu paraíso. (Carlos Djassi)” 
11 -  Entrevista realizada por Sofia da Palma Rodrigues e Luciana Maruta (Bagabaga Studios); Ricardo 

Esteves Ribeiro e Maria Almeida (Fumaça). https://vimeo.com/268490761 https://fumaca.pt/repor-
tagem-chelas-city-a-capital-de-lisboa/
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“Chelas City” é o nome da primeira canção rap que os 
jovens da Zona J, em Chelas, nos deram a conhecer 
e também a designação que adoptámos para a inter-
venção neste território. Assim, “Chelas City” assume 
características muito diversas de ‘Espaço para habitar. 
BRR 7.4.18’. Ao contrário da intervenção no Barreiro, 
que decorreu durante uma noite, esta é uma investiga-
ção-acção realizada continuamente ao longo de três 
anos – iniciou-se em 2016 e continua até à data. Uma 
acção desenvolvida com tempo e no tempo, que tem 
assistido à transformação de um grupo de jovens. Um 
trabalho onde a cooperação entre os envolvidos tem 
altos e baixos - momentos intensos, afastamentos, 
onde o conceito de participação tem sido testado, dis-
cutido e posto em causa.

Em comum, ambas as investigações-acção, pretendem 
entender como as percepções / representações sobre 
o Barreiro e Chelas se construíram ao longo do século 
XX e se têm transformado na contemporaneidade. Em 
paralelo, ambas tentam compreender as dinâmicas de 
auto-representação dentro das várias camadas de co-
dificação e segregação que compõem estes contextos 
urbanos periféricos. 
Nos últimos anos, seguindo uma tendência internacional, 
a Zona J tem sido palco de variadíssimos projectos ‘par-
ticipativos’, de índole sociocultural, com intuitos varia-
dos, mas onde a redução da exclusão social é transver-
salmente o objectivo. Ao chegarmos ao bairro esse foi o 
primeiro desafio: aproximarmo-nos de jovens que estão 
cansados deste tipo de projectos que vão e vêm. [8] 

Produção Chelas City, Bagabaga Studios 
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Começámos por nos apresentar e pedir para que nos 
mostrassem o bairro: quais os seus espaços, barreiras, 
símbolos, uma procura que se mantém até hoje em 
cada visita ao bairro. 
Juntos decidimos que queríamos fazer um documen-
tário que responde à pergunta: “O que é ser jovem na 
Zona J?”. Numa das primeiras sessões, os jovens mos-
tram-nos no seu telemóvel uma letra gravada sobre 
uma batida do Youtube, que mistura Crioulo e Portu-
guês naquela que se assume como a(s) língua(s) fran-

ca(s) do bairro. Em Maio de 2017 lançámos o videoclipe 
Bataclan 1950 - Chelas-city. O vídeo conta, à data12, 
com 804 000 visualizações no Youtube e é o resulta-
do de um processo que envolveu a escrita da letra, a 
gravação da música num estúdio, a captação de ima-
gens que os jovens foram realizando, com o nosso 
apoio, em vários momentos no bairro e a edição final.

12 - Maio de 2019.

(Bruno Borges, aka Baguera)
Chelas city nha kau Zona I Zona M
ZONA J Zona L
N1 N2
Eh nos 

Nu sta junto e misturado  
União dii tudo bairro
Armador Flamenga  
Loios ku Condado  
Alfinetes Amendoeiras  
Nu ca tem maneiras
Ou midjor nu tem maneiras  
Ma nu tambi sabi fazi asnera

Bo cre esprimenta nem ku tenta  
bo ca ta aguenta
A nos e mass di 100
A nos é 1 9 5 0

Pretos ku brancos  
Brancos ku pretos  
Nu teni tambi  

Ciganos na nos ghetto

Ke lah e normal  
nos tudo e loukos mal  
cores diferentes  
Mas sanguii e igual

Subi kel bai kel
a nos manga del
Si nu junta tudo zonas  
Nu ta fica brutan del

Nca cre pa no guerra  
Mas si beef sai  
Nu tem ki junta logo  
Pa nu ka Cai

(Luís Vaz, aka Islu)  
dento street kasta fixe
pamo tropas kasta livre
ma pa tcheus é ki si lixe
nha destino e nasci mori
dento chelas tudu dia

nos e putos ki ata kria
koitado di nos familia
puto criado reguila
ma nos vida é so 2 dia
e as guerras vao e vem
mas soldado es e etreno
so pamo nos cor
es kre pono na inferno
ma mi sta dento chelas
dento paraiso mas chelas city
ta pon ta perdi juizo
pretos na kel vida sta fudido
por isso ki mi kamba
na improviso
pan odja sin ta caba ku racismo
es kre cruscificano mes ka teni kruz
ka bu eskeci ma na fundo tunel bu 
ta atcha luz  
nu sta cada bez mas loko
es ta fala tcheu ma nta oubi tudo 
oucu  
Mama ami sta moku Es kre pa nu ka 
bai ma nu ta txiga pocu.  

A pouco
O pouco a pouco E todo junto

(Hugo Lopes, aka Gohu)
e noz ki sta pa li
chelas city riba
beat nu ta rebenta dentu street  
bofia tenta paranu ma ka konsigui

koragem fitxado nhas bros ki sta  
tracado es trabo di bu bairro  
ma colegio ka ta abrandabo  
so ta revoltabo nton quando nhoz

sai nu sta li na nhoz lado  
sempri apoiabo pa otuz ki ten  
ki baza um dia nta encontrabo

tudo cenas ki nu passa inda ka sta 
findado  
nu sta djunto ti nu morri nha soldado 
soldadi sata perta ma manti firme
ho ku txiga nu sta li pa bo dentu 

street 
noz madrugadaz nka ta skeci

nu sta djunto nha vani  
pa chelas nta morri  
acredita na mi

keli e nha bairro tifim
nton ivita beef cima baguera fla
bu ka ta aguenta a noz e mais di 100  
noz e 1950 nton fuck pa kes ki 
tenta fuck  
pa kes ki tenta

(Bruno Borges, aka Baguera)  
Bo ca sabi si ê bom
Bo ca sabi si ê mau
M’ sabi claro
Chelas ê nhâ kau  
Flado Chelas ê kêl-li  
Flado Chelas ê kêl-lâ  
Nhôs cala a boca
Nhôs ata fala a toa

Zona normal
Ku lado marginal
Ou bo ta caminho dretu ou bo ta 
acaba na regime prisional  
N’ca ca cre fala di mal
Mas mal ou bem
Cima Chelas, Foda-se
Cima Chelas ca tem
Ca tem
Ca tem

CHELAS  
CHELAS CITY  
J M N L1  
CHELAS  
CHELAS CITY 
1 9 5 0  
BATACLAN 1950  
MBM FIRMA

Letra - Bataclan 1950 - Chelas-city 

[9] 
Bataclan, Rita Andrade, 2017 
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Após a concepção do videoclipe foram gravadas ou-
tras músicas e realizaram-se dezenas de entrevistas a 
pessoas identificadas pelos jovens como relevantes no 
bairro. A câmara de vídeo que passou a acompanhar os 
jovens no seu dia-a-dia registou conversas e momentos 
informais, embora algumas entrevistas tenham ficado 
por realizar, por falta de resposta, como a entrevista 
que desejavam fazer a um agente da polícia do bairro.13 
13 - O resultado será apresentado num documentário no último trimestre de 2019.

Nos últimos anos, a arte e a cultura têm contribuindo 
para que as vozes de populações tradicionalmente pe-
riféricas sejam ouvidas a partir de dentro. Corpos polí-
ticos [Judith Butler, 2018 (2015)] que se afirmam numa 
esfera pública física e digital. Corpos que estão cansa-
dos de representações externas. Assumem-se, também 
eles, como agentes políticos. 

Na ´Zona J´, a música e o graffiti revelam uma 

[10] 
Chelas City, Bagabaga Studios, 2017

Nota conclusiva: A cena cultural periférica 
No século XX, as intervenções artísticas começam a ga-
nhar forma em espaços da esfera pública, tornando-se 
importantes veículos de pensamento crítico na cidade. 
As investigações-acção aqui descritas mostram-nos que 
nas paredes e memórias destes territórios, na música que 
lá se produz, se assumem vozes activas, sedentas de 
mudança.

Perante a mainstreamização e massificação dos centros 
culturais das cidades, espaços outrora periféricos têm-
-se afirmado na recente cena cultural metropolitana. 
Nestes contextos, a margem para a evasão e a informa-
lidade assumem uma maior preponderância, potencia-se 
a tolerância, encontram-se novos conteúdos e cenas ur-

preponderância evidente nas revindicações políticas 
destes jovens activistas urbanos. Em plataformas 
digitais e ocupando a cidade revindicam espaço e 
reflectem sobre os processos de exclusão à sua volta. 
Personagens que se tornam referência, como Sam The 
Kid ou Beto Di Ghetto, são exemplos para jovens que 
querem (e veem finalmente possível) construir um 
caminho diferente.
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