
15 de Setembro de 2008





8 9

2 2

3

2

2



1

1

Torna-se mais fácil para um trabalhador que seja móvel encontrar emprego. 
A taxa média de emprego é superior entre os trabalhadores geograficamente 
móveis, que mais facilmente conseguem encontrar trabalho com base em contratos 
de duração indeterminada e têm maiores perspectivas de mobilidade profissional 
ascendente. Tendem ainda a obter ganhos salariais no seu novo emprego e a benefi-
ciar do contacto com novas culturas, métodos e ambientes de trabalho. (…) Assim, a 
mensagem a transmitir deverá ser a de que a mobilidade funciona,
hoje mais do que nunca, e ajudará a criar um melhor futuro.

Vladimir Spidla (Comissário Europeu do Emprego) - 20/Jun/2009
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Entrevista - Gonçalo Cadilhe

Como e quando é que começou a viver em trânsito?

Em 1993 de forma profissional, após a publicação do 
meu primeiro artigo de viagens em Fevereiro 1992 na 
extinta Grande Reportagem.  

Nestes últimos meses onde residiu por pelo menos 
2 dias?

Desde do ínicio de 2009 e excluindo small towns, al-
deias e aglomerados com menos de 30.000 habitan-
tes: São Francisco, Santa Bárbara (Califórnia), Coolan-
gatta, Byron Bay, Sydney (Austrália), Manila (Filipinas), 
Jakarta, Padang (Indonésia), Katmandu (Nepal), Goa, 
Bombaim (Índia), Chiavari (Itália), Figueira da Foz (Por-
tugal), Jeffrey’s Bay, Cidade do Cabo (África do Sul), 
Windhoek (Namíbia), Livingstone (Zâmbia) e Maputo 
(Moçambique). 

Mas onde considera ser a sua casa?

Figueira da Foz.

É o seu porto de abrigo?

Tenho um porto de abrigo e de afectos, volto sempre 
à posição inicial.

E o que faz com que com que esse local seja a sua 
casa e não outro sítio qualquer?

As raízes (sobre conceito de raízes, ver minha coluna 
no Expresso “A Importância de não ser de lado ne-
nhum” publicada no Inverno 2007, que envio em at-
tach). E um apartamento de minha propriedade, pre-
cisamente por ser na minha cidade natal, nas minhas 
raízes…

Em que tipo de locais costuma ficar alojado?

Se puder escolher, opto por backpackers, que têm a 
serventia de cozinha incluída. Regularmente em casa 
de amizades de viagens prévias.

Em todos esses locais que referiu qual o grau de 
apropriação e conforto que estabelece?

Não há uma resposta única, passo de um dormitório 
com outros dez mochileiros, para uma tenda num 
percurso de trekking, para um chalet no jardim de 
amigos com grandes posses materiais, para hotéis de 
luxo em países com a moeda desvalorizada onde me 
posso permitir o preço que custam, etc…

Que objectos estão sempre consigo?

Cartão de crédito, pasta de dentes, computador e má-
quina fotográfica, prancha de surf e/ou viola, vários 
livros…

E existem objectos que o ajudam a tornar o local 
onde reside em algo de maior apropriação?

Sim, um par de pequenas colunas portáteis USB que 
permitem ouvir com qualidade a música clássica e 
jazz que tenho no computador. É tão raro esse tipo 
de ambiente em viagem, que ao reencontrá-lo num 
quarto de hotel sinto que estou muito perto da minha 
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8 Casas em Marvila Hugo Oliveira
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para 
quem?
8 casas Projectos Genéricos para         

Clientes Específicos - Macro e 
Micro Escalas

Na procura de um entendimento 
sobre que novos fluxos (huma-

nos, de transportes, de bens, etc.) 
poderão surgir com mais intensi-
dade em Marvila, foram criadas 

uma série de personagens, cada 
uma delas com características e 

modos de vida específicos, que por 
uma razão ou outra necessitam de 

uma casa em Marvila.
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Marvila
“Fica a quantos 

minutos daqui?”
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Como reabilitar uma 
zona industrial e   
fomentar o 
arrendamento (através 
de uma empresa de 
telecomunicações e uma mega-
loja de móveis)
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1  É notória a situação de abandono de áreas 
da cidade outrora ocupadas por uma indústria 
pesada. Eles existem por todo o lado.

2  Frequentemente estas áreas são da respon-
sabilidade das autoridades locais. No entanto 
estas não conseguem reabilitar muitas das vezes 
estes espaços. E tão pouco conseguem perce-
ber que estes locais poderão ter potencial para 
prover habitação a um grupo de pessoas a quem 
estes locais são apetecíveis.

3  IDENTIFICAR Apesar de hoje em dia ser impos-
sível fazer um desenho urbano do estilo tabula 
rasa como no passado aconteceu (no caso de 
Lisboa por razões naturais), ainda assim é pos-
sível identificar estas bolsas abandonadas e dar 
uma nova vida a determinadas zonas da cidade. 
A escala é diferente mas tal como Marquês de 
Pombal, temos a capacidade de modificar partes 
significativas da cidade. 
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4  Programas como Europan são muito importantes para a criação de 
projectos de reabilitação urbana. No entanto, por falta de financia-
mento das entidades locais, estes projectos acabam por ficar apenas 
pelas suas boas intenções.

5  REMEDIAR/REABILITARÉ necessário reabilitar. É necessário lançar vi-
taminas sobre estas zonas atraindo pessoas para estas zonas. Como 
contribuir para esta reabilitação, numa escala mais pequena, através 
de 8 habitações (juntamente com zonas comerciais adjacentes e um 
espaço público de manifestação cultural desses indivíduos).
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6  Há uma rede já formada pelos clientes de ope-
radoras móveis. A mobilidade é algo de extrema 
importância nos dias de hoje. No entanto é compli-
cado gerir esta mobilidade por vezes.

7  Que entidade poderá gerir e fomentar a mobili-
dade residencial?

8  Uma empresa de telecomunicações é ideal.

9 A possibilidade de um indivíduo se fidelizar a 
uma operadora móvel que deixa de apenas restrin-
gir às telecomunicações para fomentar a COMU-
NICAÇÃO entre pessoas de vários países. Bastaria 
comprar um pacote onde estaria incluído por mês 
tudo o que necessita para comunicar. É um passo 
mais à frente no conceito “Vodafone IKEA Casa”. Um 
passo que ao mesmo tempo promove a reabilita-
ção urbana de determinadas zonas degradadas as-
sim como uma maior mobilidade nos países onde 
a Vodafone e a IKEA estão presentes. No site Voda-
fone a gerência das várias casas – dos vários clien-
tes Vodafone a nível mundial – seria feita através 
de um registo.
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10  Que 3 coisas temos sempre con-
nosco? Chaves (abrigo e transporte), 
Dinheiro (sustento) e Telemóvel (ferra-
menta de recuperação além de comu-
nicação). Chaves, Dinheiro e Comuni-
cações incluídos num cartão.

11   Um indivíduo deixaria de se sentir 
um estranho numa outra casa já que 
esta mobilidade se torna mais rápida 
e mais fácil. Estamos sempre em casa. 
E poderemos ter várias destas casas. 
A ideia de uma casa politética (casa 
em vários pontos geográficos que 
formam a sua casa. 1 chave-cartão 
para UMA casa dividida em 3 cidades.  
O mobiliário desempenha um papel 
fundamental na apropriação da casa. 
Nesse sentido, propõe-se uma siner-
gia com a famosa empresa de mobi- 
liário IKEA. Esse mobiliário poderia ser 
facilmente empacotado e levado para 
a nova Casa Vodafone IKEA. Poder- 
-se-ia escolher no site de gerência da 
Casa Vodafone IKEA, quais os produtos 
(mobiliário, têxteis, ferramentas, etc.) 
que cada pessoa gostaria de ter nessa 
casa e quais os produtos existentes na 
casa que pretende alugar.
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12 e 13  A história do mobiliário desenvolve-
se a partir do momento em que o Homem de-
ixa de ser nómada, ou seja, desde o momento 
em que passa a possuir uma habitação fixa, 
e acompanha a sua história política, social e 
artística até à actualidade. Ao longo do tempo, 
o mobiliário foi evoluindo consoante as neces-
sidades humanas, a capacidade técnica e a sua 
sensibilidade estética. Deste modo a sua carac-
terização varia muito de acordo com a região 
e a época, podendo-se fazer uma divisão por 
períodos ou estilos que se inserem mais ou me-
nos dentro dos grandes movimentos da história 
da arte.

Quererá isto tudo dizer que pessoas com 
uma transitoriedade residencial intensa não 
necessitem de todo de mobiliário? 

Crê-se que não. Na verdade, e apesar de to-
dos os avanços tecnológicos, teremos sem-
pre a necessidade armazenar os nossos bens 
pessoais. 

De alguma forma, é através do nosso mo-
biliário que poderemos personalizar a nossa 
casa seja onde ela for. Era assim que se fazia 
no passado nas monarquias cujas cortes cir-
culavam pelo país, levando os MÓVEIS. 

De facto eram móveis. Hoje em dia o que 
vemos é que contrariamos esse poder de 
mobilidade.

Trata-se promover uma correcta gerência 
dos móveis para estes figurinos de transi-
toriedade residencial. Facilitando de facto a 
mobilidade dos móveis e dos seus usuários. 

A possibilidade de mudar de local de residên-
cia e de ter tudo escolhido antecipadamente.

Fidelizar clientes
Promover a Mobilidade
Reabilitação dos antigas zonas industriais 
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5Maneiras

de Intervir 

num Lote 

Abandonado

em Marvila

Especial

1

3

2

4

5



70 71



70 71





74 75



76 77



78 79



78 79



80 81



82 83



84 85



86 87



86 87



16

Acesso Vertical
Casa A
Casa B
Casa C
Casa D
Livraria
Biströ

Vertical Access

House A

House B

House C

House D

Book Store

Biströ
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hugopeepbox.wordpress.com


