
“Na Rua de Lamego são todos de Lamego 
e há muita entreajuda”

“GOSTAVA DE TER UM ESPAÇO LÚDICO E DE 
CONVIVÊNCIA JUNTO À RIBEIRA”

Não se encontram pessoas nas ruas.

“_Onde brincas?
_No meu quintal”.

MUTIRÃO (Iniciativa colectiva para auxiliar alguém, para ajuda mútua ou para um serviço comunitário)
ARIANE MENDES, UFC-FORTALEZA | ELIÉZER CARVALHO , ISCTE-IUL | MAFALDA  LEITÃO, CM-CASCAIS | RAQUEL SOUSA , ISCTE-IUL | STEFANI ROMAN, ISCTE-IUL 

“Gostamos de apanhar flores junto à 
ribeira”

“Lembramo-nos das festas da 
nossa terra natal”

“Já se realizaram concursos de 
Petanca e festas”

Incentivo a percorrer o 
bairro e prototipo para 
espaço público.

“Gosto de andar a pé”;
“Tenho carro, mas também uso a bicicleta”;
“Gosto de passear com o cão”

“No centro comunitário realizaram-se 
festas, e gostaria que volta-se a acon-
tecer... é necessário locais cobertos 
e banco próximos que conduzam a uma 
maior proximidade”

“Cada um tem a sua horta”

“Trabalho cá há 15 anos e as interven-
ções no espaço já tinham sido executa-
dos. Mas já há 15 anos não houve mais 
mudanças”

“Gostava de ter locais cobertos 
e bancos próximos que conduzam 
a uma maior proximidade”

“O caminhar considerado como uma combinação de 
movimento, humildade, equilíbrio, curiosidade, 
cheiros, sons e luz e um sentimento de desejo. 
Um sentimento de querermos alcançar uma coisa 
que procuramos, sem a encontrarmos. Na língua 
portuguesa existe uma palavra intraduzível para 
este desejo: saudade.” (Erling Kagge)

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

PERCURSO SENSORIAL

CONSTRUIR UM NOVO MAPA PARA A
COMUNIDADE

TIMELINE ESPACIAL que procura incentivar quer os 
moradores, como também visitantes a percorrer o 
bairro de modo a entender as variadas memórias 
do espaço. Esta TIMELINE procura mapear as histó-
rias da comunidade interligando o espaço público 
e as memórias propiciando meios de comunicação 
quer entre a comunidade, como também entre esta 
e a Câmara Municipal. Estes meios de comunicação e a Câmara Municipal. Estes meios de comunicação 
procuram resolver a falta de união entre os mora-
dores, provocada pela inexistência de espaço pú-
blico.



Coletor de Memórias Arquivador da Recolha

Desafios Qualificação do Espaço Urbano

Toolkit stencil
Time-line Espacial e

Prototipagem Espaço Público 


