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Ciclo de tertúlias “Entre nós e mundos” 

 

Teatro Extremo, 10 de Fev. 2011 pelas 22H 

 

300t – Do fóssil urbano à praça móvel 

João Lima 

 

 

Situemo-nos nos antigos estaleiros da Lisnave, que actualmente são 

alvo de um projecto para uma vasta intervenção, denominada “Almada, 

cidade da água”. Conquanto esse projecto não seja alvo da minha breve 

reflexão, é incontornável questionar as transformações nesta cidade 

(também minha) – Almada. Para ser mais preciso, falarei, ainda que 

genericamente, de todas as grandes intervenções desta cidade, sem 

qualquer intenção de tecer um juízo político, ou de ser a voz da razão, e 

remetendo, essencialmente, para a premência da intervenção cívica em todo 

o seu pleno sentido. Sim, para a acção construtiva e determinante que cada 

cidadão exige de si mesmo, ainda que consciente da dificuldade de se fazer 

ouvir.  

 

Em breve trecho, a cidade cresceu por entre quintas e hortas, lugares 

de chafarizes onde a água polarizava o crescimento e o comércio, até um 

processo de industrialização brusco e intensificado, seguido de forte 

imigração. De Norte a Sul do país, a pouco e pouco, cristalizaram-se nas 

diferentes freguesias do concelho, gentes das lides rurais do interior, 

mantendo ou não a sua cultura e os seus hábitos, vivendo ou não em 

harmonia com o contexto urbano que se lhes apresentava, deixando ou não 

pequenas marcas que consigo vieram, em busca de outra qualidade de vida.  
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Há relatos de pessoas que afirmam que a sua praia de infância se 

situava na zona da Margueira (Lisnave). Qual terá sido a sua reacção ao 

desaparecimento dessas praias? Que terão sentido ao avistarem as enormes 

gruas metálicas e aquele pórtico colossal, que se deslocava produzindo 

potentíssimos ruídos? 

 

Na actualidade, deparamo-nos com outro fenómeno não menos 

interessante: a fossilização dessas estruturas industriais, da Lisnave, das 

fábricas do Ginjal (ainda numa fase anterior) e dos cílios da Romeira. É 

neste ambiente que se situa a minha apresentação, colocando sob suspeita a 

forma como a cidade resolveu (ou não) a gestão de todas estas 

transformações - uma vez que tal facto está de forma gritante visível 

perante a pobreza das soluções e a procura efémera de “paliativos” que 

tornam a cidade numa manta de retalhos.  

 

Após esta breve introdução, entremos definitivamente no tema de 

“300t – Do fóssil urbano à praça móvel”. 300t corresponde às 300 

toneladas de capacidade de carga que o pórtico da Lisnave suporta. O 

termo “fóssil urbano” ilustra a ideia de que as estruturas que sobrevivem 

nas cidades, apesar de funcionalmente extintas, constituem um objecto 

fossilizado, contendo na sua sobrevivência uma razão para se questionar a 

sua continuidade espacial. A designação “praça móvel” diz respeito à 

intervenção que desenvolvi, na qualidade de cidadão e de arquitecto. A 

minha proposta baseia-se em três pontos fundamentais: 

1. Na continuidade da mobilidade da grua;  

2. Na acessibilidade dos cidadãos ao seu ponto mais alto;  

3. Na construção de uma “praça” suportada pelos pilares laterais e 

suspensa por cabos à viga, que, dada a possibilidade de deslocação 
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da grua, assume os contornos de uma “Praça móvel” situada sob a 

doca (mobilidade contínua pelas 24H do dia). 


