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Vidas e Memórias de Bairro 
Oficinas comunitárias de memória  



 
 

Objetivo geral  

AS PESSOAS E AS HISTÓRIAS SÃO AS PROTAGONISTAS  



 
 

Objetivos específicos  



Os bairros de Lisboa ou “bairros populares” são uma unidade territorial informal (coincidente ou não com a 
freguesia onde se situa), em torno dos quais se constituiu a identidade sociocultural da cidade de Lisboa. 
 

  

território 



São narrativas na primeira pessoa, que traduzem o percurso individual, único e irrepetível de cada um.  
Nelas se expressa, a partir da sua perspetiva e à luz da sua experiência, o processo vivido por cada ser 
humano, em que este se propõe narrar as várias etapas da sua vida.  
 

  

 
histórias de vida 



Foto de grupo de casamento tirada na Rua Frei Manuel do Cenáculo, c. 1940 . 

A memória é composta por factos, acontecimentos, valores e outros elementos guardados pela pessoa e 
refere-se às suas próprias vivências e experiências. 
Contém também aspetos da memória do grupo onde se formou, isto é, onde cresceu e foi socializada. 

  

memória 



património 

Fonte: http://www.culturanorte.pt/pt/areas-de-intervencao/patrimonio-cultural 
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Arquivo Municipal de Lisboa | Igreja da Penha de França e o “Fogareiro”, 1949  

Património material 
Património imóvel: monumentos, conjuntos, sítios.  
Património móvel: espécies  artísticas, etnográficas, arquivísticas, audiovisuais, bibliográficas, fotográficas e 
fonográficas. 

  



Marvila e Penha de França 

Arquivo Municipal de Lisboa | Rua do Vale Formoso de Baixo e Rua Zófimo Pedroso – 1938. 
Arquivo Municipal de Lisboa | Rua Morais Soares – 1955. 



Entrevistas 

produção de registos vídeo | entrevistas 
GUIÃO (estrutura-base) 

 

1. Infância - Alguns pontos-chave: 
• Nascimento: data, lugar, primeiras recordações; 
• Pais / Irmãos / Família: descrição, relação, aspetos relevantes; 
• Jogos, brinquedos, escola, doenças, etc. 

 

2. Adolescência e Juventude - Alguns pontos-chave: 

• Mudanças físicas e afetivas (mudança de escola, de residência, de família, etc.); 
• Tempos livres, primeiro trabalho, amores, amizades; 
• Relação com os adultos (pais, família, professores, etc.). 

 

3. Idade adulta - Alguns pontos-chave: 

• Trabalho: trabalhos mais importantes / profissões, relações laborais; 
• Relações amorosas: namorados, casamento, vida conjugal; 
• Vida doméstica: condições de habitabilidade, alimentação, educação dos filhos; 
• Condição feminina: planeamento familiar, maternidade, separação e divórcio; 
• Saúde: problemas de saúde mais frequentes, acesso à saúde, tratamentos; 
• Tempos livres: divertimentos e passatempos, festas e tradições. 

 

 



TEMÁTICAS PROPOSTAS 

• Lugares, monumentos e edifícios (ruas, edifícios, praças, jardins, mercados, feiras, 

santuários ) 

• Religião, celebrações, rituais e festas (festividades religiosas e pagãs) 

• Saber(es) fazer (inclui tradições, gastronomia, profissões ,etc). 

• Trabalho, escola, saúde, tempos livres, vida doméstica, alimentação, vestuário, corpo 

e sexualidade (inclui aspetos da vida quotidiana, da organização social e da história 

das mentalidades). 

• Migrações (emigração, imigração, êxodo rural do campo para a cidade). 

Entrevistas 
produção de registos vídeo | entrevistas 



Cerca de 50 Entrevistas disponíveis 



  
 
 
 
 
 
 

Exposições 



  
 
 
 
 
 
 

Exposições 



Documentário sobre os territórios da Penha de França e Marvila produzido por 
Helena Lopes, Graça Castanheira e Rui Carvalheira. 
 
A partir deste Documentário a Bib Marvila lança uma Game Jam 





VÍDEOJOGO 
Game Jam 
1.º lugar 

Biblioteca de Marvila 



VÍDEOJOGO 
Game Jam 
2.º lugar 

Biblioteca de Marvila 



VÍDEOJOGO 
Game Jam 
3.º lugar 

Biblioteca de Marvila 



Desenvolve uma cartografia da 
memória a partir do bairro, com 
o objetivo de compreender as 
transformações urbanísticas, 
sociais, económicas, culturais de 
determinado território. 

JOGO DE TABULEIRO 

Os conteúdos do baralho de cartas foram elaborados a partir das 
narrativas na primeira pessoa partilhados pelos participantes das oficinas 
comunitárias da memória e recolhidas pelas Bibliotecas da Penha de 
França e de Marvila 



 
Novas cartas vão serão adicionadas a este baralho resultantes do 
trabalho realizado em novas edições das oficinas . 



 Coruchéus e Alcântara 
Ambas as bibliotecas iniciaram o programa em 2019. Está previsto o 
alargamento  a mais bibliotecas da Rede BLX .  

Arquivo Municipal de Lisboa Biblioteca Jardim Campo Grande - 1957 
Arquivo Municipal de Lisboa | Doca de Alcântara 



Na oficina participativa de 
mapeamento cada 
participante pode fazer 
um inventário dos seus 
lugares de memória no 
território.  

Mapeamento de Memórias 
Biblioteca dos Coruchéus 

Cada participante 
traçou, a partir do 
jardim do Campo 
Grande, os lugares 
que marcaram a sua 
vivência : Infância, 
Escolas, Juventude, 
Comércio, Vida 
Adulta... 



Mapeamento de memórias  - Biblioteca dos Coruchéus  - Resultados individuais 



• Trabalho de georeferenciação com os  
participantes. Dá-se origem a um trabalho de 
co-autoria; 

 
• Selecção e registo do comércio tradicional  

(lugares de referência comunitária); 
 
• Capacitação dos participantes  no âmbito da 

interpretação e registo em mapas (colaboração 
da  Divisão de Gestão de Informação e 
Georreferenciação  da CML); 

 
• Capacitação na área da fotografia e do 

vídeo,  por uma residente cineasta; 
 
 
• Distribuição de novos mapas e uma grelha de 

registo  a todos os participantes - Repórteres 
da Memória.  
 

• Construção de um Story Mapping. 
 
 

Biblioteca dos Coruchéus 



Disciplina na  Universidade 
Sénior de Alcântara; 
 
São mapeados diversos 
lugares do passado com 
relevância para Alcântara; 
 
Nomeadas pessoas com 
vidas e acontecimentos 
memoráveis; 
 
Lembradas histórias triviais e 
temáticas. 
 

Vidas e Memórias de Alcântara 
Biblioteca de Alcântara e Universidade Sénior 



Reunir professores da 
Universidade Sénior para 
trocar ideias sobre 
envolvimento dos alunos na 
constituição do núcleo 
histórico; 
 
Realizar semanalmente 
podcasts sobre as histórias já 
recolhidas; 
 
Transmissão na rádio online 
Radius; 
 
 

Desafio geração em confinamento 
Biblioteca de Alcântara e Universidade Sénior 



Biblioteca de Alcântara 



Ideias futuras 

 
 
Criar um núcleo dedicado à memória e à história local com documentos 
escritos, áudio, vídeo, etc. 
 
Realizar sessões mensais públicas e alargadas das “Vidas e Memórias de 
Alcântara” 
 
 Convidar um escritor; 
 
 Transmitir uma película filmada no território; 
 
 Contar histórias ; 
 
 

Biblioteca de Alcântara 



 
 
 
  
 
  
 
 
 



 
 

Mais informações nas Bibliotecas de  

Alcântara Ana Santos 
Coruchéus Hélder Ferreira e Elisabete Ramos 
Marvila Paula Candeias e Sofia Resende 
Penha de França Helena Pereira e Sérgio Mangas 
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