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como?O atelier urban 
nomads (plataforma 
de arquitectura, 
urbanismo e arte), 
que iniciou o 
projecto, serve de 
mediador entre a 
CMB, residentes e 
associações locais. 
Entre Dezembro de 
2014 e a Primavera 
de 2016, o atelier 
irá organizar 
várias actividades 
no descampado do 
bairro elaboradas 
com a participação 
dos alunos da turma 
do CEV da Escola 
EB2 Santiago Maior 
em colaboração com 
os outros parceiros 
principais.

Iremos iniciar o 
processo de [outros 
espaços ] com 
Inquéritos porta-
a-porta; Conversas 
ao sofá sobre o 
bairro e sobre 
Beja, Plenários; 
Encontros à Mesa; 
Filmes de animação; 
Maratonas de 
Desporto; Concursos 
de Lavoures; 
Construção de 
Jardins Efémeros; 
Teatro e danças de 
Rua; Construção 
de Maquetes do 
Bairro; Registos 
fotográficos e 
Mapeamento de 
registos do dia-a-
dia dos moradores. 
A participação de 
todos os moradores 
é fundamental 
para o sucesso do 
projecto. [ outros 
espaços ] é um 
projecto de todos 
e para todos os que 
habitam e visitam o 
Beja II.

Após a fase de 
reconhecimento do 
terreno, esperamos 
conseguir construir 
algumas das 
infraestruturas 
necessárias para 
a implementação 
de algumas 
das sugestões 
feitas pelos 
moradores. Para 
tal necessitamos 
da contribuição e 
auto-iniciativa de 
todos.

o quê?
[ outros espaços ] 
é o projecto piloto 
de um conjunto 
de projectos 
-país regiões- 
direccionados à 
reabilitação de 
espaços públicos 
em ARUs (Áreas de 
Reabilitação Urbana 
identificadas pelo 
IHRU) e outros 
contextos urbanos 
onde se verifica 
a negligencia e 
abandono de espaços 
comuns/partilhados. 
[ outros espaços ] 
é uma iniciativa 
do atelier urban 
nomads que propôs 
uma colaboração 
com a CMB e outros 
parceiros locais 
nomeadamente a 
Associação de 
Condomínios, 
Arruaça, Sementes de 
Vida e com a Escola 
EB2 Santiago Maior. 

Ao contrário do que 
normalmente acontece 
em projectos de 
reabilitação do 
espaço público, 
os princípios que 
regem [ outros 
espaços] assentam na 
importância de dar 
voz aos residentes 
e utilizadores do 
bairro antes de 
ser feita qualquer 
proposta formal 
sobre qual o desenho 
do projecto para 
o espaço público 
exterior do bairro. 

Desde que foi 
construído no fim 
dos anos 70, nunca 
existiu um desenho 
para qualquer 
intervenção no 
descampado adjacente 
aos prédios. 
[ outros espaços ] 
é uma oportunidade 
para envolver 
a população no 
desenho, concepção 
e construção dos 
espaços por todos 
partilhados de forma 
a tentar dinamizar 
o bairro para 
que todos possam 
usufruir, cuidar e 
mostrar o bairro 
onde moram com 
orgulho por fazerem 
parte do processo 
de transformação 
do espaço que é de 
todos.

O projecto 
desenvolve-se ao 
longo de 2 fases. 
A 1ª - entre 
Dezembro de 2014 
e Junho de 2015 - 
iremos organizar 
actividades com 
o objectivo de 
identificar quais 
os interesses, 
motivações, 
ideias e sugestões 
dos residentes 
em relação aos 
espaços exteriores 
do bairro. Cada 
actividade será 
anunciada com um 
poster que apela 
à participação 
de todos os 
interessados. 
Sendo esta uma 
oportunidade 
única de ouvir 
as sugestões da 
população, é 
importante que 
todos ajudem a 
divulgar o projecto 
e participem 
nas actividades 
organizadas para 
que aos poucos 
consigamos começar 
a desenhar novas 
propostas em 
conjunto.

A 2ª - entre 
Outubro de 2015 
e Abril de 2016 - 
visa materializar 
algumas das 
sugestões e ideias 
recolhidas ao 
longo da 1ª fase. 
Procuramos envolver 
os moradores 
interessados na 
construção e em 
programas de 
manutenção para 
os espaços e 
actividades que 
iremos construir 
de forma a que 
o projecto possa 
ganhar vida própria 
após desenvolvido 
um trabalho 
colectivo com todos 
os participantes.

quando?

porquê?
O Bairro Social 
Beja II reune 
cerca de 300 fogos. 
Contudo, não 
oferece qualquer 
espaço exterior 
apelativo onde 
os morados se 
possam reunir para 
conviver, onde as 
crianças possam 
brincar e os 
idosos partilhar 
algumas das suas 
experiências de 
vida com os mais 
novos. Há uma 
tendência natural 
na população para 
na sair de casa o 
que contribui para 
um envelhecimento 
precoce tanto dos 
habitantes como 
do bairro em si. 
A dimensão do 
espaço descampado 
é um luxo que 
poucos bairros têm 
e, como tal, um 
desperdício no que 
diz respeito ao seu 
aproveitamento.

Embora o bairro 
apresente cerca de 
300 fogos e uma 
grande concentração 
de associações, o 
diálogo entre uns 
e outros é escasso 
ou inexistente. Não 
aparenta existir 
um espírito de 
comunidade. 

Nos tempos que 
correm com a 
escassez de verbas 
e o isolamento da 
população, [ outros 
espaços ] é uma 
oportunidade para, 
em conjunto, re-
activar um espaço 
que é de todos e 
para todos.  

quem? Embora seja uma 
iniciativa do 
atelier urban 
nomads, [ outros 
espaços ] é um 
projecto colectivo 
que depende do 
envolvimento de 
todos nas suas 
diferentes fases 
para que as ideias 
e sugestões dos 
moradores do Beja 
II se venham 
a materializar 
na concepção e 
construção de um 
espaço público 
partilhado. 

Assim [ outros 
espaços ] depende 
da vontade e 
auto-iniciativa 
dos moradores e 
das entidades 
parceiras. Só 
assim o projecto 
poderá crescer e 
vir a valorizar 
o Beja II e os 
seus moradores. A 
Câmara Municipal 
de Beja, Junta de 
Freguesia de Sta 
Maria e Santiago 
Maior, Sementes 
de Vida, Arruaça 
e a turma do CEV 
da Escola EB2 
Santiago Maior  
são os parceiros 
iniciais do 
projecto. 

Contudo, funcionam 
apenas como uma 
semente da qual 
novas ligações 
deverão crescer 
para que o projecto 
possa ser abraçado 
com orgulho e 
vontade por todos 
os moradores do 
bairro vindo a 
destacar-se entre 
outras cidades do 
país.

[ outros espaços] 
centra-se no 
grande descampado 
entre os vários 
edifícios 
residenciais do 
Beja II. Contudo, 
dependendo do 
sucesso da 
intervenção, 
esperamos poder 
alargar o projecto 
a outros recantos 
do bairro que 
também apelam à 
apropriação.  

O descampado, 
onde de momento 
se encontra um 
campo de jogos um 
pouco precário, 
tem o potencial de 
acolher inúmeros 
pequenos espaços 
ajardinados, 
espaços de desporto 
e de laser que 
possam vir a ser 
utilizados por 
todos. A divisão 
do espaço em 
parcelas de menor 
escala irá depender 
das sugestões e 
necessidades dos 
moradores. 

Pretendem-se criar 
pequenos grupos 
que poderão ficar 
responsáveis por 
diferentes zonas do 
espaço partilhado, 
conforme as 
actividades de 
interesse pessoal. 
Estes pequenos 
grupos irão 
ajudar a cuidar 
e dinamizar as 
diferentes parcelas 
de forma a manter 
todo o espaço 
partilhado activo 
e convidativo a 
usos diversificados 
para várias idades 
e interesses. onde?
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